
Personagem do vale
Tito Hille éfigura conhecida na região. Elejá
fezfanzine, teve banda, loja de discos e hoje
dá andamento ao negócio iniciado pelo pai.

Polêmico, não gosta de computadores e jamais
baixou sequer uma música pela internet.

marisols OM b

Página 16

�� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR .

...._-_....

EDUARDO MONTECINO

Delegado é exonerado

pordetelntinação do SfF
o titular da Delegacia da Mulher de Jaraguá deve deixar o cargo nos próximos dias. Ofício que comunica a

determinação judicial foi encaminhado ontem à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Página 23

Comerciantes
estão otimistas
PESQUISA DA FECOMÉRCIO

aponta que catarinenses
devem gastar em média
R$ 120 em compras
para presentear os

pequenos. Página 19

10 CONGRESSO
PROJARAGUÁ

Evento vai analisar o

passado e trac;ar metas

para Q futuro do município.
PATRICIA MORAES

Página 7

Schützenfest
inicia amanhã
o PARQUE DE EVENTOS ESTÁ

preparado para receber o

público na Schützenfest,
a Festa dos Atiradores de

Iaragua do Sul. Página 17

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Encontro de Cipas
Acontece no próximo dia 6 de outubro o

segundo encontro das comissões internas de

prevenção de acidentes que entre outras atividades
contará com a presença do palestrante Carlos
Alberto Granado Dias que abordará "O ambiente
de trabalho como fator de segurança': A primeira
edição deste evento foi coberta de sucesso e esta

segunda edição não será diferente.

Semana da micro e

pequena empresa
Iniciou na última segunda-feira e termina
amanhã o ciclo de palestras alusivas à semana

da micro e pequena empresa promovida pela
Apevi. O tema da palestra de hoje é "Planejando
o Crescimento em Ambientes Hiper
Competitivos" proferida por Edson Halter e a

manhã o tema da palestra de Rogério Coelho e

Gabriel Soubhia será "Oportunidades para as

Micro e Pequenas Empresas na China'.

BRFsemexe
Vigiada pelo Cadê que não lhe permite
expansão no mercado interno, a BRF Foods
anuncia investimento de US$ 150 milhões na

Argentina que resulta na compra do grupo
Dánica eni parceria com a Avex. Por meios

tortuosos, a gigante dos alimentos está se

posicionando para manter sua posição
no mercado interno, nem que seja através
de produtos importados do Mercosul. A

Argentina agradece.

Custo da construc;ão
De acordo com o INCC-M (índice Nacional
de Custo da Construção - M ) apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, o custo da

construção acumula um aumento de 7,6%
nos últimos 12 meses.

Volume de estudantes
Conforme o reitor do IR/SC, em 2006 eram

oferecidas 150 mil vagas de formação técnica que
em 2009 passaram a ser 200 mil e que se espera
que em 2012 passem a ser 500 mil vagas, mas a

carência apontada para o Brasil é de oito milhões de
técnicos. O Pronatec pretende mudar esta realidade.
Em Jaraguá do Sul, apenas o IF/SC oferece 1200

vagas que em 2014 deverão ser o dobro, ou seja,
2400 oportunidades para qualificação.

Top turismo ADVB/SC
AADVB/SC promove nesta sexta, dia 7, no parque Beto Carrero World,
em Penha, a Cerimônia de Premiação do Top Turismo 2011. Os dez
melhores trabalhos realizados com o objetivo de incrementar o potencial
turístico catarinense serão premiadose o Top One.case de maior nota

entre os vencedores será conhecido. Mais cedo, a partir das 13h30, a

ADVB/SC realiza, em parceria com o Centro de Divulgação Ambiental,
o Seminário de Turismo Responsável com atividade para crianças de

conscientização sobre o uso racional da água e dos recursos naturais,
além da apresentação dos dez cases vencedores.

LOTERIAS
QUINA

SORTEIO N° 2712
08 - 40 - 41 - 70 - 80

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 675

02 - 03 - 04 - 05 - 07
10 - 11 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 22 - 23 - 24

Ikarsten@netuno.com.br

tOlllf�lmlC:io e:t�,te,,�i#ollHP
Embora tenha apresentado urna queda significativa em

relação ao mês passado, o saldo da balança comercial de
setembro ficou em filais de 3 bilhões de dólares e foi 185%
maior que em igual mês do ano passado. No acumulando
do ano o saldo está.em US$ 23 bilhões.

Energia de resíduos
o aumento da eficiência energética e a redução da

poluição são dois critérios importantes para o setor

produtivo para ampliar a competitividade e diminuir
os impactos ambientais. Buscando auxiliar às indústrias
nesse sentido, a Universidade Federal de Santa Catarina

(Ufsc) em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/
SC) e a empresa Albrecht Equipamentos Industriais,
de Joinville, desenvolveram o projeto Biomfaener. A

pesquisa deu origem a um combustor destinado à

geração de energia térmica por meio da queima de
resíduos produzidos nas indústrias de papel e celulose
e agroindústria. O equipamento permite também o

controle das emissões atmosféricas emitidos durante
a combustão da biomassa. A Ufsc desenvolveu

metodologias específicas para a realização destas
análises visando o melhor resultado possível
durante a combustão, além de atender os

requisitos da legislação ambiental.

Ponto eletrônico
Novamente adiada a entrada em vigor desta
contestada exigência que agora ficou para janeiro
de 2012. Ao invés do quarto adiamento deveria
ter acontecido a primeira revogação, mas ainda

esperamos que o bom senso prevaleça.

• I I!'

FOTOS DIVULGAÇÃO
..,
III'

Leilão dos aeroportos
o governo finalmente deu o passo decisivo para o

início do processo de concessão dos aeroportos de

Brasília, Viracopos e Guarulhos. A data do leilão está
marcada para 22 de dezembro, mas como poderá haver

adiamento, o mais provável é que as obras apenas
possam começar depois da Copa do Mundo de 2014.

Gostaria de estar errado, mas vamos passar muita

vergonha. De Gaule não estava errado quando disse - e

desmentiu - que este "não é um país sério".
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SE VOCE SOUBESSE ...

São poucas as pessoas que se dão por fe
lizes com o que têm e onde estão, quase

sempre as pessoas querem estar em outro

lugar e ser o que não são. Vêm daí as inve

jas. E não há nada mais incomodativo para
a felicidade que a inveja. A inveja seca os

ossos do invejoso.
Andei lendo comentários, observa

ções, feitas por pessoas que vão a festas
só para bisbilhotar comportamentos bi
zarros, comportamentos em desacordo
com a fama.

Numa dessas leituras, fiquei sabendo

que uma certa atriz, bonitona, mulher
madura, vive nas novelas, agora mesmo

faz sucesso numa delas, estava no Rock

DEUS
Aprendi que Deus está em todas as coi

sas. E aprendi que cão em inglês é dog e

que dog de trás para a frente é god, Deus.

Ontem, de novo, eu estava sem graça, fui
a um dos meus vira-latas, a Gracieli, e me

agarrei a ela. Um abraço longo, caras en

costadas, um bom tempo. Saí dali que era

outro. Sim, Deus está em nos cães.

in Rio trocando os pés, tonta de tão dro

gada ou bêbada.
Por quê? A pergunta é essa, por quê?

Bolas, porque é infeliz. Ou você acha que
uma pessoa feliz perde o equilíbrio assim,
sem mais nem menos? Claro que não. Essa

atriz, "invejada" por multidões de mulhe
res anônimas, é uma pobre infeliz, uma

sem-graça da vida. E é invejada.
Mas é como vivo dizendo aqui, nós co

nhecemos os outros por fora, os outros se

conhecem por dentro. Nós nos conhece
mos por dentro, os outros nos conhecem

por fora... Quer dizer, ninguém conhece

ninguém, só vemos estampas, e vivemos a

nos invejar uns aos outros.

ELAS

Se soubéssemos o que se passa no co

ração alheio, daríamos graças a Deus, os

nossos problemas são amenidades perto
dos outros. Como não sabemos disso, vive
mos nos queixando da sorte e achando que
a bonitona da novela é uma mulher feliz.

Há outro caso, também de grande re

percussão, o de um sujeito, um homem jo
vem, bonito, rico e famoso, também brilha
na tevê. Vive internado em clínicas, depen
dente disso ou daquilo. Tem cabimento?

Enquanto isso, outros sujeitos, feios, po
bres, anônimos e envelhecidos pela vida,
nadam em felicidade, e não são invejados.
Nós costumamos invejar os infelizes. Sem
saber da vidinha deles.

COMEÇOU...

Os pobres de cabeça adoram praia. O
litoral catarinense já está tomado pelas
despudoradas do corpo quase nu e olhan
do para os lados a procura de um fotógra
fo. Semfalar nos paspalhos marombados,
tatuados ou de latinhas na mão. Credo!
Ter que aguentar isso até março doano

que vem, socorro!

Em certas sociedades dos quintos dos

infernos, num dia as mulheres são "pre
miadas" pelos homens com o direito a vo

tar, em outro dia são chicoteadas porque se

atreveram a dirigir um automóvel. Quem
deu a esses estúpidos os direitos sobre as

mulheres? Eu os queria por quatro minu

tos, não mais, na minha delegacia.

DO LEITOR

AP E EBE

Um cidadão de bem, quer a paz
social e respeita seu vizinho. Um

cidadão de bem, quando é informa
do pela polícia que o seu filho furtou

algum objeto de alguém, agradece o

policial e reprime seu filho, e não ten

ta jogar a responsabilidade pelo mau

comportamento e péssima educação a

terceiros, e nem passa a mão na cabe

ça do filho e diz que os policiais agiram
com rigor, pois senão criará um margi
nal. Um cidadão de bem não faz seus

vizinhos ouvir som alto e de músicas
das quais eles não que�em ouvir, pois
um cidadão de bem prima pelo direito

individual, e que seus vizinhos possam
ouvir o seu próprio silêncio. Um cida
dão de bem não faz de seu veículo um

trio-elétrico, pois deve saber que cada
um tem o direito de escutar o som que
desejar. E se um cidadão de bem neces

sitar ouvir o som com um volume que
perturbará o sossego alheio, tenho dois
caminhos: ou está surdo e deve con

sultar um médico, ou, então, compra
um fone de ouvido e causa danos ape
nas a si mesmo. Um cidadão de bem,
quando a polícia é chamada em razão

do banzé que criou, tem sentimento
de vergonha, pois sabe que extrapolou
exageradamente ao direito de silêncio,
sossego e tranquilidade de seus vizi

nhos, e acata as orientações policiais.
Agora, se pelo mesmo fato, nova-

FAJoodRE CONOSCO

-

mente a polícia é chamada, então, aquela
pessoa já não pode mais ser considerada
um cidadão de bem, é apenas um mar

ginal. Devemos entender que a polícia
sempre está em defesa da paz, da ordem,
da coletividade e do cidadão de bem, e

tem o dever de reprimir o crime e aqueles
que afrontam a paz e a ordem. Logo, para
o marginal, a polícia não presta e sempre
alega que ela faz uso da força exagerada.
Mas, deixa de mencionar que desacatou
a ordem policial, que quis medir forças
com a polícia, que chamou a polícia para
o braço ou que tentou intimidá-la com

paus, facas, entre outros. Portanto, não
.

podemos esperar que, diante destas cir

cunstâncias' a polícia dê aos marginais
em dez minutos aquilo que os pais de
les não conseguiram ao longo da vida:

respeito e educação. A sociedade não

quer ter uma polícia covarde, pois, sabe

que ela é o único amparo quando mais
nenhum outro meio é possível para se

estabelecer a paz e a ordem. Pois, um

cidadão de bem, honesto e de bons

princípios morais, quer contar sempre
com a polícia, e não acredita que mar

ginais possam retirar a credibilidade da

segurança pública, pois certamente,

algum dia, nós seremos os vizinhos de

algum marginal.

Roberto CesaI' Schroeder,
advogado

CHARGE

'" .

propno, como ocorreu como

o Tribunal de Contas do
Estado (TCE), que chegou
a pagarsalários brutos de

R$ 78 mil, e mesmo assim
o órgão afirmavafaltar
dinheiro no Estado.

"Como não há nenhuma
lei estabelecendo quais
beneficios de'V't,m ser

i,ym,l,du,l'�')8 c;OlllQI si,lá,riow1I

1i":8 a ,r.:aJJo, ele Imt'JJJiilJ�la
, órgã,o del:ldir" II!

Com o projeto, devem
serpermitidos acima do
limitesalarial apenas as

horas-extras, os auxüios
de moraaia, transporte e

. alimentação, e as verbas
indenizatórias. Outros

fatores hoje contabilizados
como benefícios, como
adicionais por tempo
de serviço e os extras por
participarde conselhos
estataispassariam a

contar como salário.Agora
resta esperarpara ver se o

Legtslatioo terá a mesma

diguidade que o EXecutivo,
. efJ/p�(Jb �(Jjeto.Bque'O. "

JUdiciáno trate de cumprira
lei, ao invés dejulgarafavor
dos super-salários.

Diretor: Nelson Luiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
, 'II ;f "
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JUerta máximo na rua Maria Umbelina da Silva, onde estudantes passam ao sair da escola

,

AguaVerde,
desde o tempo
deJourdan
Bairro começou quase que ao mesmo tempo
da colonização de Emílio Carlos [ourdan, Hoje
são aguardadas melhorias na infraestrutura

JARAGUÁ DO SUL
........................................

.

SÔNIA PILLON

Dividido pelaBR-280, o ÁguaVerde
é um dos pontos de maior fluxo

de veículos, por convergir o trânsi
to pesado da rodovia, que dá acesso

a Corupá, e servir de ligação entre o

bairros Rau, Vila Lenzi e Nova Brasília.
Remonta aos tempos de Emílio Carlos

Jourdan, e sua formação étnica origi
nal é composta por descendentes de

alemães, poloneses, russos, italianos
e húngaros. Nas últimas décadas, o

crescimento populacional se inten

sificou, motivado pela migração e,

consequentemente, os problemas de
infraestrutura se evidenciaram.

Hoje são 285 empreendimentos
registrados junto à Prefeitura. Destes,
42 são de empresas relacionadas a

consertos e restaurações em geral, 33

de comércio varejista, 27 de transpor
tes' 16 da área de construção civil, 15

representações comerciais e 14 indús
trias do ramo de vestuário, calçados
e similares. Se o Censo 2000 do IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Es

tatística) apontava 2.014 habitantes,
em 2010 registrou 2.587 moradores.

A comunidade aguarda soluções
para o trânsito e obras pendentes
de infraestrutura. Já a Prefeitura ar-

gumenta que, com as fortes chuvas,
muitas obras em andamento ficaram

paralisadas, ou precisam ser refeitas,
tanto no ÁguaVerde como nos demais
bairros do município.

CAMINHÕES
Trânsito

provoca
. rachaduras
o comerciante José Pereira, 76

anos, dono do Bar do Pereira, na

rua Henrique Nagel, mostra as

rachaduras do seu estabelecimento,
provocadas pelo trânsito pesado.
Conta que há dois anos a via passou
a ser utilizada por caminhoneiros,
para ir e vir deCorupá, sempre em

alta velocidade, apesar da placa de
velocidade máxima permitida ser

de 40 km/hora. O mesmo problema
estaria acontecendo nas residências
da rua. "Eles (motoristas) passam
aqui a 80, 100 quilômetros por hora.
Como não tem fiscalização,
o pessoal passa voando",
assegura Pereira.

Reivindicações de tubulação,
sinalização e ainda por asfalto

O presidente da Associação de Morado
res do Bairro Água Verde, Charles Salvador,
aponta o cruzamento da BR-280 com arua

João Wiest Júnior como um dos pontos peri
gosos, no principal acesso à rua Giardini Len

zi, onde se localiza o Centro de Educação In

fantil Iader Marcolla. Mostra que o valo onde
desemboca a tubulação, em frente à JB Moto

Peças, que aguarda a recolocação de tubos de

1,5 metros de diâmetro. Para quem desce em

alta velocidade, e também para quem transita

a pé, como no caso dos estudantes, o maior

risco é de cair no valão aberto, que além de
reter água está desmoronando nas margens .

"Está desbarrancando cada vez mais", alerta
Charles. "O maior medo é pelas crianças, mas

também ocorreram acidentes com motos e

veículos de tração animal", complementa.
Segundo ele, a situação começou a se agravar
com as enxurradas de janeiro.

O líder comunitário mostra que a Pre

feitura retirou os tubos antigos há cerca de
dois meses, de mais de 10 anos de uso, e

se comprometeu a instalar novos. O presi
dente do Conseg (Conselho de Segurança)

dos bairros Água Verde, Vila Lenzi, Chico de
Paulo e Nova Brasília, Agnelo Marcarin, re

força que a comunidade pede urgência na

obra. "Estamos a menos de 50 metros de es

goto a céu aberto. E o acostamento da BR-

280 está comprometido", reforça. "Estamos
na baixada dos alagados". Agnelo atravessa

a rodovia e mostra a água parada na parte
baixa da BR-280, em frente à Hípica Iaragua,
"que é um criadouro de insetos".

Charles Salvador lembra que o Dnit já
aprovou a construção de túnel de passagem
de crianças em agosto de 2010, mas até ago
ra nada foi feito pelo governo federal. Outro

ponto crítico é entre as ruas Maria Umbelina
da Silva e Henrique Nagel, em frente ao Cen
tro Pastoral Bom Pastor, em que a faixa de pe
destre está apagada. "Precisaria analisar se a

solução é colocar tachões ou mão única", ob
serva. Mais adiante, na saída das crianças da
Escola Anna Tõwe Nagel, é reivindicada uma

lombada física e lombada eletrônica próxi
ma ao acesso da Católica de Santa Catarina.

Posto de saúde, academia ao ar livre e área de
lazer completam a lista.
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RECLM1rAC:n-�O Trânsito pesado de caminhões na rua Henrique Nagel causa

rachadura em residências e comércio, mostra comerciante José Pereira
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Prefeitura promete
estudo e obras

o secretário municipal de

Planejamento, Aristides Pans

tein, confirma que a adminis

tração trabalha com inúmeros

projetos de melhoria na infraes
trutura do Água Verde. Um des
ses projetos é a abertura total da
rua Afonso Nicoluzzi, iniciada
na década de 1980, das proximi
dades da Recreativa Menegotti,
desde o ribeirão Chico de Paulo.
A obra sairá nos fundos, marge
ando o trilho do trem, do Chico
de Paulo até a Estrada Nova. Essa
iniciativa permitirá desconges
tionar a rua Erwino Menegotti
em direção ao Rau.

"A Menegotti doou 300 metros

de extensão para a continuidade
da rua, e estamos desaproprian
do mais 350 metros de uma casa

até a Católica de Santa Catarina
e mais 150 metros". Segundo
Panstein, abrindo esses tre

chos, a área será asfaltada. "Até
'0 final do ano esperamos que
tudo isso esteja resolvido, ou no

máximo até o início do ano que
vem". Na semana passada, a

Prefeitura também anunciou o

asfaltamento da rua Alwin Enke,
no ÁguaVerde.

Em relação à insegurança do
trânsito para os estudantes da
Escola Anna Tõwe Nagel e do
Centro de Educação Infantil Ia
der Marcolla, o secretário-garan
te que já está definida a coloca

ção de plataformas elevadas de 5

metros, "mais ou menos na altu
ra do meio fio das calçadas, em

frente a escolas e creches". Ele

exemplifica como modelo o que
foi colocado em frente à Celesc,
na rua Epitácio Pessoa.

Sobre as reivindicações rela
cionadas à curva perigosa na rua

Maria Umbelina da Silva, afirma

que avaliará sobre a necessidade
de colocação de taxões, de deslo
car a faixa de pedestre, ou ainda

implantar uma plataforma eleva
da no local.

Quanto à vala aberta, diz que
por enquanto deve continuar

assim, mas que "em todas as tra

vessias serão colocados tubos
de 1,5 metro de diâmetro. Con-:
forme der, se faz a limpeza lá".
Conta que cada tubo custa em

média R$ 520 para a Prefeitura,
e que são necessários cerca de
15 tubos para cada travessia. "Já

est�mos nos prevenindo para as

Curiosidades históricas
o bairro ÁguaVerde começou a ser

povoado desde a colonização, às

margens do ribeirão Joaquim Francisco
de Paulo, tanto que pertenceu primeiro
ao "Chico de Paulo". O início foi por
volta de 1895, quando Emílio Carlos

Jourdan adquiriu do governo do
Estado uma área de 10 mil hectares
de terras e implantou a colonização
da área da então "Colônia Jaraguá".
Mesmo antes da colonização oficial

já haviam moradores na região, os

chamados "intrusos". A origem do
nome é controversa. Contam os antigos
moradores que ali havia uma pequena

chuvas de verão", anuncia.
Para suprir a crescente de

manda de obras, tanto para re

fazer trabalhos para consertar

os danos pelas chuvas, como dar
continuidade a projetos em exe

cução, garante que a Prefeitura
está abrindo licitação para mais
cinco escavadeiras hidráulicas e

mais três restroescavadeiras.

lagoa, de aparência esverdeada, por
causa de um limo verde que crescia
sobre a água e saciava a sede do gado.
Mais tarde, um time de futebol passou
a jogar por perto, e constantemente

a bola caía dentro da 'lagoa' de Harry
Haiden. Nessas horas ele gritava: "olha a

água verde!". Os moradores divertiam-se
com isso e a partir daí essa característica

passou a denominar o bairro.

Posteriormente, na década de 1969,
para reforçar ainda mais o nome,

próximo ao campo de futebol foi
aberto o Salão Água Verde, famoso, na

época, pelas festas que promovia.

PRINCIPAl
CARACTERÍSTICAS
• Área: 1.182.782,19 m2
• Dividido pela 8R·280
• 285 empreendimentos
• Uma escola - Anna

ToweNagel
• Uma creche - Jader
Marcolla

CR CIMENT
HABITACIONAL

2000: 2.014 moradores

2007: 2.545 moradores

2010: 2.587 moradores
* Dados do IBGE

PEDIDOS

Ilposenfado Ângelo Marcarin

preside o Conseg e reivindica
melhorias na sina1i:zação..VaIa às

margens da BR·280, 110 acesso à
rua João W"aest Júnior preocupa

FOTOS EDUARDO MONTECINO

IlLAGADA
.Área em

fIoenteà

Hípica
Jaraguáé
apontada por
morador como

criadolU'O
de insetos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Quem pode ajudar
omeníno Gabriel?
A cirurgia foi marcada com urgência para
o próximo dia 19, em São Paulo, mas a

família ainda não tem todo o dinheiro
GUARAMIRIM

LORENA TRINDADE

GabrielBueno da Silva, 9 anos,
continua admirando a músi

ca de ACIDC e Iron Maiden, conti
nua apaixonado por motocicletas
e continua precisando de ajuda.
O menino, reportagem de OCP do
dia 14 de setembro, tem um tumor

no lado direito do rosto. Ele per
deu 99% da visão do olho direito
em função disso. O garoto já pas
sou por 12 cirurgias, mas o tumor

não foi eliminado por completo.
Os últimos exames indicaram que
Gabriel possui um ganglioneuro-

. ma, câncer benigno. Entretanto,
se o menino não for operado com

urgência, a doença pode evoluir

atingindo outras partes do cére
bro. Podendo, inclusive, compro
meter a visão do olho esquerdo.
Andréia Moraes, mãe de Gabriel,
batalha desde o nascimento do
menino. Quando ele tinha dois
meses, um tumor foi detectado e

ele precisou ser tratado no Hospi
tal Infantil de Florianópolis. Mora
ram durante um ano e sete meses

no hospital. Desde lá, ou seja, há
nove anos, Gabriel está na luta
contra a doença.

A família de quatro pessoas
vive com, aproximadamente,
dois salários mínimos mensais.

Depois de uma peregrinação por
vários hospitais, incluindo o de
Barretos (SP), considerado refe
rência no tratamento do câncer,

Gabriel foi encaminhado para o

Hospital Israelita Albert Einstein.
O médico Márcio Abrahão é otor

rinolaringologista especialista
em cirurgias da cabeça e do pes
coço e é ele quem vai realizar o

procedimento para a retirada do
tumor. Inicialmente, a cirurgia
custaria cerca de R$ 50 mil. Em

função das condições financei
ras da família do menino e com

o apelo de Andréia, o hospital
conseguiu baixar este custo para
R$ 22,3 mil. Neste valor, R$ 15 mil
são para a equipe (cirurgião, pri
meiro auxiliar, instrumentador

e anestesista) e R$ 7,3 mil serão

para cobrir os honorários hos

pitalares. Gabriel precisará ficar
internado durante cinco dias.
Andréia também não possui o di
nheiro para a compra das passa
gens aéreas. "Vou precisar levar

alguém para revezar comigo no

hospital", afirma Andréia.

Andréia tenta
•

InaISrecursos
-

para a operaçao
Nos dias 17 e 18 de setembro,

Andréiaorganizou dois shows com a

banda The Four Horsemen (Metalli
ca cover), Bum e Atacama na Socie
dade Caxias, no bairro Santa Luzia e

no Espaço Oca, em Jaraguá do Sul.
Com os dois eventos, ela conseguiu
arrecadar R$ 6 mil. "Mas, já usamos

quase R$ 2 mil desse dinheiro para
os exames e passagens da nossa

última ida a São Paulo", comenta.

Andréia conta que alguns valores
também foram depositados em sua

conta e o mais alto deles, segundo
ela, foi R$100. "Já não sei mais o que
fazer, a cirurgia do Gabriel está aí e

eu não tenho o dinheiro. Só sei que
quero salvar meu filho", diz. O garo
to será operado no próximo dia 19.

"Estou pensando em vender minha
casa . Depois eu penso em pagar
um aluguel, mas agora não quero
pensar em mais nada que não seja
ele", declara. A mãe tem a venda da
casa como alternativa, mas ela acha

que não conseguirá até o dia 19. "Ele
sente dores fortes na cabeça e não

consegue dormir, tem febre e cho

ra", conta angustiada.
FOTOS EDUARDO MONTECINO

A mãe está contente com o

atendimento. "O doutor Márcio é
o único médico de quem o Gabriel
não tem medo. Ele tem sido ótimo

para o meu filho", destaca. Andréia
afirma que não há mais tempo
para organizar um novo show e

tentará fazer pedágios para tentar

arrecadar mais dinheiro. Ela ex

plica que não é possível parcelar o

Gabriel é prioridade para Andréia
valor da cirurgia, já que o hospital
reduziu o procedimento em mais
de 50% do que custaria. "O Gabriel
está muito inseguro e com medo
e eu também estou. Tenho medo
de perdê-lo", emociona-se. "Se eu

pudesse, tiraria tudo o que ele tem
. e passaria pra mim".

o Andréia, no entanto, não deixa

que um clima pesado se instaure

nos ambientes frequentados pelo
pequeno. Ela conta que sempre
que ele quer passear, ela deixa e

faz de tudo para que o filho não
tenha tempo de pensar na doen

ça. "Eu sempre digo para o Gabriel
IÓ, cara, nós vamos conseguir. Eu

quero ver você formado e com

prando a sua moto'. E ele responde
-que sim, nós vamos conseguir",

lembra. A mãe tenta não enfra

quecer na frente do menino. "Eu
tenho como fazer algo para não

perder o Gabriel e vou batalhar

pra isso". Por fim, Andréia repro
duz um diálogo em que Gabriel

pergunta: "Mãe, o que vou ser

quando crescer"? E ela responde:
"Você pode ser o que quiser meu

filho, desde que seja feliz", conclui.

Para ajudar Gabriel, o banco é
a Caixa Econômica Federal. Con
ta: 24901-5.Agência: 1074. Opera
ção:013.CPF:004246299-17.Em
nome de Andréia Carla de Mora
es. Para entrar em contato com

Andréia, os telefones são: (47)
9216-4088 ou (47) 3273-5659. Ou,
ainda, pelo e-mail: andreiacarla.,
moraes@yahoo.com.br.
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Patricia Moraes

IJtt:JtIW'í/f!!; )l/'C1::I"I:rk !1'll$hl'Wll f::Jt'l1te�s
Legalizar a cdação de bares e restaurantes

específicos para frmaunlt.es, desde que proibida a

entrada de nlenores de 18 anos. J2 essa a proposta
do, deputado gaticho Renato MoUing (1)1)/), relator
da Medida Pro,visória 540, que trata das ações do .

prograrna. Brasil Maior - de incentivo à indústria
e de elevaçã.o do IPI para os cigarros. COUIO

compensação à industria tabagista, o deputado
quer uma regulamentação federal para que se

permita fumo em lugares fechados.

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

PensandoJaraguá
Na segunda-feira à noitefoi lançado
no Cejas o 1 o Congresso Projaraguá,
que servirá para debater e refletir
sobre os caminhos trilhados pelo
município, nos dias 7 e 8 de novembro.
O Projeto Iaraguâ 2010foi elaborado
nos anos de 1991 e 1992, através
da participação efetiva de vários

segmentos da sociedade organizada
e teve grande importância no sentido

E agora.
Democratas?
Já tem democrata com cargo
na administração municipal
preocupado. A prefeita Cecília
Konell assumiu o comando do
PSD, novo partido registrado no

TSE, na semana passada. Será

que a mandatária vai exigir a

filiação dos comissionados na

nova sigla? Afinal, o DEM vai
entrar na disputa eleitoral de 2012
em chapa pura ou em coligação
com outros partidos. Na verdade,
está se aproximando do PP no

município. A orientação das
executiva nacional e estadual veta

qualquer aliança com o PSD.

Illquérito
Apesar de ter posado de
vítíma ao ser exonerado da
Casa CIvil, o ex- ministro
Antonio Paloccl será réu em

um inquérito criminal aberto

pelo Ministério Público. O

órgão pretende investigar a

atuação do ex-ministro COIUO

consultor de empresas. O

negócio foi responsável por
fazer o patrimônio de Paloccí
se multiplicar em 20 vezes em

apenas três anos.

Frente
A coligação da prefeita Cecília
Konell promete montar um

verdadeiro esquadrão para as

eleições de 2012. Entre os nomes

que devem compor a nominata

para Câmara já estão oficializados
os dos secretários Silvio Celeste,
Maristela Menel, Valdir Bordin e

Jair Alquini. Além deles, Carione
Pavanello e Alcides Pavanello. Até

sábado, a correria vai ser grande
para que todo mundo esteja
devidamente filiado ao PSD, ou

em partidos da base.

defazer o município andar à frente
de seu tempo em muitos aspectos.
Agora, o objetivo é ver em que pontos
os resultadosforam acertados e em.

que pontos houvefalhas, ou pela
não execução do que estava previsto,
ou pela mudança de prioridade. Os
resultados serão analisados sob três

aspectos; econômico, social e urbano.
Éfundamental que os pré-candidatos

a qualquer cargo eletivo em 2012

participem e conheçam o que se pensa
e o que se planejou para Iaraguá.
Além disso, o encontro também
servirá para que se reflita sobre o

Planejamento EstratégicoIaraguá
2030, que será revisado no primeiro
trimestre de 2012. Os debates estão sendo

organizados pela EpistemeEventos, da

empresária MárciaAlberton.

Sem celular
Deu entrada na Câmara de Guaramirim projeto de
autoria do vereador Caubi Pinheiro (PDTJ que proíbe o

uso de telefones celulares dentro das agências bancárias.
De acordo com ele, o objetivo é a prevenção. A proibição,
segundo o vereador, evitaria que, por meio de ligações
feitas por telefone celular, cúmplices de criminosos

repassem informações sobre saques, segurança e outras.

ANA LAfs SCHAUFFERT

Convênios
o vereador Jean Leutprecht (PC do B) está
em Brasília encaminhando os processos
para conveniar a Câmara de Jaraguá e a Avevi

(Associação das Câmaras de Vereadores do
Vale do Itapocu) ao Programa Interlegis,
do Senado Federal, que visa modernizar as

Casas Legislativas. Resumidamente, com

essa parceria, treinamentos de funcionários
e vereadores serão oferecidos gratuitamente.

Compra e venda
"A Prefeitura de Corupá vendeu o prédio
da Secretária de Obras no centro por R$
350.000,00 agora a pessoa que comprou está
vendendo porH$ 750.000,00, o que você
acha do negócio que o Executivo fez? , do

. presidente da Câmara, João Carlos Gottardi
(PT), através do Facebook, criticando

negociação feita pelo prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB).

eunião eOlo Ideli
Os vereadores Justino da Luz

(PT) e Loríval Demathê (PMDB)
estão esperando urna resposta da
ministra Idelí Salvatti (PT) sobre
o agendamento de uma reunião. A
conversa deve girar em torno das

reivindicações dos moradores do
Ribeirão Cavalo e, é claro, a duplicação
da BR-280 não pode ficar de fora.
Desde que assumiu o comando das

Relações Institucionais, Idelí não pisou
mais por aqui.

Na Fiesc
o presidente do BNDES, Luciano

Coutinho, faz palestra na Fiesc amanhã,
em Florianópolis, durante o seminário
Sul Competitivo. No encontro, o

presidente do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul

(BRDE), Renato Vianna, vai assinar
o termo de apoio ao projeto Sul

Competitivo, iniciativa das Federações
de Indústria dos três Estados do Sul;
que tem o objetivo buscar a integração
logística com os países do Mercosul.
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Encontro Regional de .Educação Especial
Na edição do dia 4 de outubro
de 1981, ojornal O Correio
do Povo trazia em sua capa o

balanço do terceiro Encontro

Regional de Educação Especial,
que havia acontecido nos dias
24 e 25 de setembro daquele
ano, sediado em Iaraguá do Sul,
no Clube Atlético Baependi.
O encontro tinha o objetivo
de orientar diretores, técnicos
e professores de centrosde

ensino, proporcionando
o desenvolvimento '

psicopedagógico e a eficácia
no desempenho das atividades
com classes especíaís, O
evento contou com a presença
de profissionais vindos de
Blumenau, Canoinhas, Jaraguá
do Sul, Joinville, Mafra e Rio
do Sul. Segundo a publicação,
a professora Iris Barg Piazera,
então diretora da Unidade
de Coordenação Regional de

Educação (Ucre), havia destacado

,
na abertura do encontro, a

satisfação em realizar o evento

no Ano Internacional da Pessoa

Deficiente, comentando que
"eles estão a reclamar de
cada um de nós participação
e apoio, compreensão e

devotamento". "Os alunos do
Centro de Desenvolvimento,
da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Iaraguá do
Sul apresentaram cantos, num

trabalho das educadoras, muito
comovente pelo esforço em

mostrar, a par das dificuldades, o

aprendizado", dizia o jornal.

PELO MUNDO

1
.
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Canúdos termina
No dia 5 de outubro de 1897, chegava ao fWl a

Guerra dos Canudos, o confronto entre o exército
brasileiro e integrantes do movimento popular
liderado porAntônio Conselheiro. Iniciado em

1890, na comunidade de Canudos (BA), a briga
resultou na vitória das tropas federais e destruição
total da cidade onde sertanejos e ex-escravos

lutavam contra a exclusão econômica e social.

FOTOS DMJLGAÇÃO

1-
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Jardim Botânico inaugurado
Nesse mesmo dia, em 1905, acontecia a inauguração
do Jardim Botânico de Curitiba, em homenagem à
urbanista Francisca Maria Garfunkel Rischbieter

(uma das pioneiras no planejamento urbano da

cidade). O jardim conta com alamedas e estufas com

espécies da Floresta Atlântica, um espaço cultural.
e o Museu Botânico de Curitiba (que tem o quarto
maior herbário do país).

i'

PER�()NAGE!l1 HISTOlllCO

Jacob Andersen: o owives e
.

.

colecionador de antiguidades
Nascido na cidade de Lerwing, na Dinamarca, Jacob

Andersen exercia a profissão de ourives (profissional que
trabalha com metais preciosos, como ouro e prata, para Ifabricar joias) e relojoeiro. Um ano antes da Primeira
Guerra Mundial, no dia 23 de agosto de 1913, Andersen
se casou na Alemanha com Henrieta Maria Luize Grab
ner, com quem teve uma filha. Em dezembro daquele
ano, ele chegava ao Brasil, fixando residência em Ioin
ville por um período, antes de se mudar definitivamen
te para Jaraguá do Sul, onde seu sogro - o arquiteto
Heinrich Grabner - já residia. A primeira residência de
Andersen se localizava perto do cemitério municipal,
na atual rua Procópio Gomes de Oliveira. Em 1918,
ele passou a residir na rua Presidente Epitácio Pessoa,
onde comprou duas propriedades. Apaixonado pelas be
lezas naturais brasileiras, ele mantinha em sua residência
em Iaragua do Sul um grande acervo de indianologia, bi

bliografia e objetos da antiguidade. Andersen faleceu no

dia 13 de março dE; 1969, aos 81 anos.

Quando se fala no surgimento do espaguete e das massas, muitos

pensam que a origem das delícias tenha sido a Itália. Mas, o local exato

do aparecimento do espaguete é incerto até os dias de hoje. Na língua
italiana, "spaghetti" é o diminutivo de "spago" ou corda, no português.
Não se sabe ao certo se foram os chineses, os árabes ou italianos

que criaram a massa longa e fina. Há indícios de que o "itrjia", massa

árabe, tenha sido levado para a Europa quando a região da Sicília foi
dominada no século 9. Outra teoria conta que Marco Pólo trouxe a

novidade à Itália depois de uma viagem à China, entre os anos 1271 e

1295. Já pesquisas chinesas indicaram que existem registros escritos
em chinês, sobre o espaguete que datam dos anos 25 a 220.

-

ÇOES
A câmera
instantânea
Em novembro de 1948,
começavam as vendas
da primeira câmera

instantânea do mundo,
a Polaroid, que, com

menos de dois quilos,
permitia tirar e revelar
uma fotografia em menos

de um minuto. A máquina
foi criada pelo cientista e

inventor estadunidense
Edwin Herbert Land.
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M Iher
altera a
no tea ro!

NASCAR

Adaptação inédita da série assinada

pela argentina Maitena, peça
chega ao município, no domingo,
encerrando turnê pelo Estado

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

ual mulher não se

altera dia sim outro

não? Deixar o equi
líbrio de lado de vez

em quando faz parte
do cotidiano, princi

palmente' quando, no meio do
caminho, encontram-se situa

ções inusitadas e muito distantes
da realidade imaginada.

Foi tratando sobre esses

momentos que a cartunista

argentina Maitena preencheu
uma série inteira de livros. Com
cinco volumes publicados, ela
virou sucesso e recebeu pro
postas de compra dos direitos
autorais da história até mesmo

do cineasta Pedro Almodóvar.
Mas, por enquanto, além de ha
bitar as páginas escritas, 'Mu
lheres alteradas' só recebeu au

torização para subir aos palcos
brasileiros na peça homônima

adaptada pela novelista Andrea
Maltarolli.

Essa montagem inédita é que
vai movimentar o Centro Cultu
ral da Scar, neste próximo do

mingo. Com as atrizes Samara

Felippo, Flávia Monteiro e Mari
sol Ribeiro ao lado de Daniel Del

Sarto, o espetáculo leva ao teatro

personagens intrigantes e emo

cionantes. Urna delas é Lisa. Mu-

lher separada, mãe e inteligente,
ela entra em crise por causa de
um nódulo recém descoberto. A

outra, que recebeu o nome de
Alice, está solteira, mas não de
siste de encontrar um grande
amor. E tem ainda a pragmática
executiva Norma, surpreendida
por urna inesperada gravidez,
ela precisa encarar a vinda do
terceiro filho.

INSPIRAÇÃO
Sob as vestes de mulheres co

muns, a peça trata com bom hu
mor do mundo contemporâneo,
no qual elas são colocadas frente
a frente com cobranças e deman
das desgastantes a todo instante.
Filhos, maridos, profissão, beleza
e outros ternas tão corriqueiros à
vida feminina estão inseridos no

espetáculo, que antes de chegar a

Iaraguá do Sul desembarca tam
bém em Florianópolis, no sába
do, encerrando assim a turnê por
Santa Catarina.

Para assistir a 'Mulheres alte
radas', o público em geral desem
bolsa R$ 70. Estudantes e idosos,
mediante comprovação, pagam a

metade do valor. Clientes titula
resde telefones Claro, bem corno

os acompanhantes, acessam o

teatro por R$ 35 apresentando a

fatura na entrada.

COMÉDIA
. Espetáculo leva ao palco da Scar os

atores Samara Felippo, MarisoI Ribeiro
e Daniel Del Sarto e conta também com

l1ávia Monteiro no elenco

.

,
,

nCIIA TECNlCA
IIAfU"J["lq;;Wf!filr. Maitena
fJ�RIJ&,�VJlITqUliGVi: Andrea MaItaroIIi

COL1tB�'RAÇÃO: Bemardo JabIosnki
DDili,ÇJJ1!/!):, Eduardo l1gueirédo
EU�:�P'I�i(i�q#)� l1ávia Monteiro, Samara Felippo,
MarisoIItibeim e Daniel Del Sar10
'Wi!1/11PI�!�';1$;':��fl�::�ffgW�"1�1&J/I;:�;��$" 'I��S;I�flllo/�Wfl�;Wí,U/�&;I,Ifi� BancIa!

'SERVIÇO
r(lhl I�,)IIU$$.�� espetáculo 'Mulheres alteradas'
�)'Ul!U�úDO: domingo, dia 9 de outubro
ONI'Wrf:,: Centro Cultural da Scar, em Jaraguá do Sul

QUE BOM.S: 2Oh30

QUMITO I:::US'fA: de R$ 3S a R$ 70

OO"ORMAÇÓES: (47) 3275-2477

lUteradas (ao vivo)
DJUil$!iÇio: 80 minutos

CLn�;SlflCJ,çiO Jl�I'!CIl!'WA: 12 anos

GÊN'i!�!O: comédia

PlI!f' :R,ff;mj

r.�'j.ffl�(1l:f�Nt�
C,��d'bj';d��

WWW.g�.t€jfn.1>f ��t.�tt/Uj(
(41yW1..,,4' _......._"
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SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Aparelho eletrodoméstico para retirada de pó e ou

tras pequenas sujeiras
2. (Pop,) Conflito, briga / O compositor paulistano' 2

Vanzolini, de "Ronda"
3. Estaca a que se liga a videira / Uma essência para

balas, licores e xaropes
4. Parede de barro aplicado sobre uma espécie de gra

deamento feito com madeira, varas ou taquaras /
Uma importante rede norte-americana de TV

5. No futebol, ataque súbito e veloz contra o gol ad-
versário

6. Dar uma disposição melhor
7. Sigla do ácido ribonucléico
8. Acordo entre particulares ou entre um particular e

uma autoridade c

9. Refazer com grandes modificações
10. A cantora Carolina / Desprovido de cauda /

11. O pai da mãe, na linguagem infantil / Pato
12. Que se processa de maneira fácil e agradável/lO

Pedra, em tupi-guarani
13. Fazer voltar à memória.

VERTICAIS
1. Acometer / Impedir os movimentos de
2. Cidade industrial paulista próxima a Campinas /

Bom conceito
3. Manuscrito antigo, gravado sobre folha feita de tiras

cortadas de hastes de planta homônima, criada
pelos egípcios, foi o principal suporte da escrita na

Antiguidade / Cortês, simpático
4. Preparativos solenes e grandiosos / (Ingl.) O nú

mero um

5. Relações Públicas / Um dos sobrenomes de José
Bonifácio (1763-1838), "Patriarca da Independên
cia" / As iniciais do ator Magrini

6. (Mil.) Artilharia antiaérea / Série de cem unidades
7. A bailarina norte-americana Isadora (1872-1927),

de fama mundial/Enganar sob falsas aparências
8. Linda cidade nordestina, a primeira capital do seu

estado / Vara fina de pau ou de ferro
9. Emitir (o cão) a sua característica voz rouca amea

çadora / Defumar,
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Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos coleções
de revistos

já publicodos.
São 5 revistos

em cada volume
por um preço especial!

-

VISA TEMP

Chuva isolada
na noite quart
A quarta-feira tem presença
de sol entre nuvens em todo
o Estado. Mas, à noite, podem
ocorrer pancadas isoladas de
chuva nas regiões do Vale do

Itajaí, Planalto e Litoral Norte

por causa da influência de
um sistema de baixa pressã J

j

RAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE QUINTA SEXTA SÁBADO
MíN: 14°C MíN: 16°C

-

MíN: 17°C MíN: 18°C
MÁX: 24°C MÁX: 28°C MÁX: 26°C MÁX: 27°C

Tem rataras são
Ensolarado Instável

r II!

1 CUS

Amiga gordinha
Um homem encontra uma velha amiga, que não via há muitos anos. Ele
repara que ela engordou muito, e, quase que sem querer, aiz:
- Mas como você engordou durante esse tempo ...

A mulher fecha a cara, e ele, percebendo a besteira que tinha feito, tenta
concertar:
- Mas engordar é até bom, ajuda a disfarçar melhor as rugas.

Sono pesçado
Um homein foi ao médico acompanhado daesposa.
- Doutor. Estou com um problema muito sério! Todos os dias eu urino às
seis da manhã, religiosamente, e evacuo às sete horas, pontualmente!
- Eu não vejo problema nenhum - diz o médico - Aliás, isto significa que o

seu organismo está muito bem regulado.
- O problema doutor - intervém a esposa, com uma expressão constrangida
- é que ele só acor�a às oito!

I---�
�_ 9

16 2
I

-ti,

I

DIVIRTIl-SE

,'"

Parcialmente
Nublado

Noites de quinta
têm ada

Na quinta e sexta-feira, o sol

aparece, novamente, entre nuvens

em todo o Estado. Devem ocorrer

pancadas isoladas de chuva com

descargas elétricas no entardecer.
e à noite. As temperaturas são
elevadas e os ventos seguem
de nordeste a noroeste, com

variação para sudeste.

"""'
SÃO JOAQUIM

�,_..rw�ItÍjliú,í'��HIi;,II"",�,l�\,o",1 /JiihJutn�Q.iJiJj%,,'i;'i
(i)

SE V C� VAf PARA....

OURO
A quarta-feira será

marcada pelo sol que
brilha no céu da cidade de
Ouro apenas entre algumas

nuvens. Os termômetros

registram temperaturas
entre os 16°C e os 29°C.

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

6 � S 9 � L Z fi' 9

Z 9 L t e s 6 t s

9 11 � 6 9 Z € L 9

� Z 9 L 9 6 9 € V

L 6 tr {: Z g 9 9 �
S S € 9 17 � L 6 Z

C � 6 Z 9 9 11 S L
9 L g 9 6 17 � Z €
tr 11 Z � L e 996

0=
.",
.....
:I
Õ
II)

CRESCENTE 4/1 o

NOVA 27/9

Hoje, os termômetros vão registrar
temperaturas bem típicas de

primavera, ou seja, são mais baixas
ao amanhecer e sofrem rápida
elevação no decorrer do dia. Nesta

quarta-feira, os ventos sopram em

Santa Catarina na direção nordeste a

sudeste. Eles também são fracos ou

moderados com rajadas.

Nublado Trovoada
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Rela linal
Dano está voando feito um supersônico

e a reta final já está aí. Para uns, nos

business. Para muitos jaraguaenses che

gou a hora de fazer planos para bater com

os pés em retirada, bem longe da urbe sor

riso, na noite da virada.Já para os que pre
feremfechar o ano por aqui, com chave de
ouro, a bola da vez são as festas nas casas

noturnas. Então vai a dica para os promo
ters da cidade: façam bonito. E a saison de
brisa, sol e mar está apenas começando!

Para agendar
No dia quatro de dezembro, vai rolar, em

Jaraguá do Sul, a 3a Pedalada Famosa. Na

ocasião, além da distribuição de mil mudas
de árvores frutíferas, haverá sorteios e

muitas novidades. A promoção é da Revista
Nossa e tem o apoio da 105 FM e do jornal
O Correio do Povo.

II

j

II

I'

Hermanos
Se você gosta de curtir a terra do tango, fique
atento. Buenos Aires anda para lá de caliente,
mas não de tango, futebol e picanha, e sim
de ladrões, muitos, em plena luz do dia.
Uma galera que acaba de baixar por lá fez 0_
caminho de volta para Jaraguá do Sul com
o maior bico, isto é, indignada com o que
aconteceu a um dos membros do grupo. Sem

lenço, documentos, relógio e o punho em

carne viva - além do trauma. É lá como cá."

I)

,J

Bartzen
Por razões de força maior, o amigo

- Claudionei Machado, transferiu para
dia 20 de outubro,uma terça-feira, a

inauguração da Bartzen, Ambiente

Planejados. Volto ao assunto.

Bom demais!
Por medida de segurança, lei seca e uma boa
mordomia, um grupo de senhoras aqui da
urbe sorriso (entre 'as quais a sorridente amiga
Marlene Guesser Oliveira) contratou uma

van para levá-las ao Shopping Cristal, em

Curitiba- onde foram às compras, assistiram
um filme. Depois, a van as transportou(ida e

volta) a um restaurante. Poderosas!

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN

SHOW Luciana TaImann, Nadia de Souza, Carine Marcatto
e LucielUle Leuprecht no show da cantora Paula Femandes

Bela Catarina
Hoje é dia de conferir as

delícias da Confeitaria Bela
Catarina. No sábado, a partir
das 15 horas, o convite fica

para conferir o comentado Café
Colonial. Ag�nde!

Pensando bem
"Minha salvação não depende
do que os outros acham de
mim, mas do que Deus sabe ao

meu respeito".

NIVER, Andressa BeBer continua
recebendo os cwnprimentos pelos aninhos

comemorados, no dia 1 de outubro
Hd

moagoncalves@netuno.com.br

Um. dois•••••

Se você sonha em disputar um

mandato de vereador na eleição
do ano que vem, mas não é filiado
a partido, tem dois dias para
fazê-lo. Nesse brevíssimo período,
tem correria e pressão de todos
os lados, em todas as correntes

políticas. A lei vale para todos.

-TECON'tEI
• Chalini Kulkamp e

Michael Bernardi trocam

alianças na mão esquerda,
no sábado, no Noviciado no

bairro Barra do Rio Cerro. A

recepção será na ArMalwee.
,

• Thaise Ruon já prepara
a lista de convidados e os

quitutes para comemorar,
no próximo dia 29 de
outubro, a idade nova.

• Dia 28 de outubro, rola,
na LondonPub, mais uma

concorrida Festa do Vinil.
Na ocasião, acontecerá
também a posse da nova

diretoria da ABO.

• Amanhã, mais conhecido
com quinta-feira, começa,
em Jaraguá.do Sul, a 23a

Schützenfest, a maiorfesta
alemã da nossa região.

LANÇAMENTO
O grupo Tradição,
no lançamento do
DVO IITo de Férias",
naExpoShow
Business 2011,
emSP

Se passando
Cá entre nós, quem é aquela gata, até bonitinha, que anda
inventando ou espalhando que está namorando com um e outro

na London Pub e na The Way, só para dizer que é requisitada? Por

favor, meu copo bem gelado do chope Kõnigs Bier?!

SlEG,URO,S
·GA,R,C·IA

aaaE'tO_

3;37'11-117l18 g��I5leJ.lJl!lIqlHd_llÚ",

Uma tristeza só!
O pessoal tá reclamado que, em algumas
revendedoras de automóveis da Iaraguá
do Sul, o atendimento é VIP no ambiente
onde se comercializam carros novos, e

mais ou menos, nos setores de revenda de
automóveis usados. Tá dado o recado.

Presentes
A Casa & Cia Presentes,
comandada pela amiga
Marjorie Dirschnabel, está
com mil novidades na loja.
Além, claro, da nova coleção
da consagrada marca Riva,
que tem um dos mais

elegantes designs, que as

noivas adoram. Que tal?

.www.imoveiscapital.net

CASAMENTO José Luiz e Eliane Rausis no casamento
do filho Diego e Amanda, sábado, no Baependi

EM ALTA
Professor
Ilnderson com

o aluno CaIi
comemorando
osucesso '

da Estação
PersonaJnt
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CRÔNICA
COLESTEROL
APRAZO

Eu, você e milhares de pessoas ao redor do
mundo fazem a mesma coisa toda semana: vão

fazer compras em um supermercado. O que poderia
ser apenas mais um fato corriqueiro no meu mundo
interno se transformou em um emaranhado de
conclusões e confusões. Para começar, não gosto
de ir ao supermercado, mas adoro comer. Não
tenho escolha e, como qualquer ser humano, sou

obrigada a frequentá-lo para comprar comida e

itens de sobrevivência material. Então, procuro
ir nos horários com menor movimento, como

segunda-feira de manhã, por exemplo. Pura ilusão

porque não escapo de pequenas ou grandes filas
lentas, acidentes nos corredores com carrinhos,
funcionários emburrados que não respondem bom
dia e outras coisinhas desse gênero.

O que mais me incomoda é a indecisão que sinto
diante daquela infinidade de produtos, marcas,

preços, embalagens, cores, cheiros, sabores. É muita

informação! Quando a compra é grande fico tonta,
confusa, e sair de lá com a lista toda comprada se

torna uma batalha de Spartacus.
Por outro lado tem um aspecto que gosto

nesta atividade metódica: o da observação.
Gosto de observar as pessoas dentro de
um supermercado, gosto de ver o que elas
colocam no carrinho, gosto de analisar seus

semblantes sérios e concentrados enquanto os

olhos percorrem as prateleiras em busca dos

produtos. Assusto-me com crianças histéricas

ameaçando seus pais na tentativa de comer

tudo antes de chegar ao caixa enquanto os

coitados rezam em silêncio para que elas calem
a boca.

EmbOla0
caminho tenha

espinhos também
tem rosas, pois
quase dou pinotes
na seção de pães,
bolos e doces, me

sinto em um parque
de diversões, é tudo
tão lindo no mundo

Co'sto de observar as

pessoas dentro de um

supermercado, gosto
de ver o que elas

colocam no carrinho,
gosto de analisar
seus semblantes

sérios e concentrados ,dos carboidratos
enquanto os olhos e das calorias que

percorrem as nem me dou conta
prateleiras em busca de que pago o

dos produtos. colesterol a prazo
no cartão.

Não sou vegetariana, porém, a parte das carnes

é extremamente torturante, imagino animais
sendo abatidos e me sinto cúmplice por estar ali
observando partes de seus corpos em bandejinhas
alvas de isopor, procuro fugir o mais rápido possível.
Desemboco na esquina das massas que (depois dos
doces) é minha grande perdição nesta existência e

por ali fico um longo tempo colocando no carrinho
talharim, nhoque, penne enquanr-: 'T' � pergunto se

em outra encarnação. já vivi na Itália.
Finalizando chega o momento do caixa, leitura

das fofocas dos famosos, um papinha sobre o

tempo com o colega de fila e o peso na consciência
de estar levando tantas sacolinhas plásticas para
casa. A sensação é de alívio depois de guardar tudo.
Só até consumir tudo e ter de ir de novo!

(

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Benji apareceu na clinica da Krismara na semana passada. Ela o levou
para casa, deu. banho e todas as vacinas necessárias para a saúde do

cãozinho. Agora, ela procura por alguém interessado em adotá-lo. Quem
quiser dar muito amor e um lar ao cão, deve entrar em contato pelo telefone

(47) 3273-7669 ou 9137-1305. O e-mail ékrismaira@uol.com.br.

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Antenor fica intrigado ao ver Tereza Cristina entrar
na casa da mãe. Tereza Cristina ofende Griselda, que fica
sem ação. Baltazar vê Tereza Cristina passar mal e a con

forta, mas ela exige que ele mantenha em segredo o Que
aconteceu. Antenor tenta ajudar a mãe, mas não conse

gue. Leandro flagra Dagmar e Quinzé juntos. Dagmar se

surpreende ao ver o novo visual de Guaracy. Paulo pensa
no beijo que Marcela lhe deu. Esther diz que vai para ltai

pava e Paulo fica contrariado. Juan fica feliz ao descobrir
o apartamento de Letícia. René chega à casa de Griselda
e fica comovido ao ver seu estado.

Guilherme diz à mãe que vai cuidar dela .

• A VIDA DA GENTE
Eva e Iná discutem. Ana vai com Manuela à fa

culdade encontrar Alice. Rodrigo troca olhares com

Nina durante a aula. Vivi fala para Cris que existem
casos de vasectomia que podem ser revertidos. Ana
fica abalada ao ver Rodrigo e Nina caminhando na fa
culdade. Vitória humilha Ana depois do treino de tênis.
Celina comenta a vontade de engravidar com Rodrigo
e Lourenço desconversa. Vitória se desentende com

Marcos. Ana perde na estreia no torneio e todos recla
mam da atuação no jogo. A tenista discute com Vitória
e acaba falando sobre Alice .

• MORDE & ASSOPRA
Guilherme fica no hospital com Dulce. Amanda

consulta Aquiles sobre os direitos de Rafael caso ícaro
o reconheça como filho. Naomi procura Júlia e pede
que lhe entregue o dossiê. Virgínia diz a John que quer
abandonar Isaías e ele a convence a esperar. Naomi
acusa Júlia de estar interessada nos diamantes da fa
zenda de Abner e John e Virgínia ouvem. Josué chega
ao Instituto com uma caixa de fósseis e Júlia descobre

que ele é o fornecedor de John e Virgínia. Josué busca

refúgio na casa de Áureo, mas é expulso por Isaías e

Minerva. Amanda aceita que ícaro seja o pai de Rafael.

• VIDAS EM JOGO
Carlos tenta convencer a todos que ele não é as

sassino. Zizi tenta convencer a filha a não ir embora
com o ex-policial, mas não tem sucesso. Rita consola
Carlos. Fátima diz a Belmiro que irá convencer Fran
cisco a dar o dinheiro de Belmiro para que ela possa
investir no Cariocas. Daniel chantageia Cacau para
que ela passe mais tempo com ele. Cléber arma com

Regina uma forma para prender Ernesto. Welligton
aplica bomba em si mesmo.

ANIVERSARIANTES
5/10 Heinz Borchardt
Aliomar Bertholdi Hilário Kamemberg
Anderson L. Rodrigues Ida Maiochi
Antonio C. Fuck Irineu Hornburg
Arnaldo Lange Isabela M. Amadio
Aurea Laube Ivo Mathias
Bianca Espezia Jeferson Sardagne
Claudiane Draeger Jocemar J. Q de Lima
Elfi Dalpiaz José O. Moreira
Elisabeth W. Felippi Káiia Grosklags
Elzira Daren Kelly C. Kruger
Fabia B. Becker Leandro J. S. Ferreira
Fernanda D. Juliani Leandro R. Souza
Fernando Schulz Lenini K. N. Heiler
Guilherme Walz Lorival Rahm

Marcos F. Cieply
Marcos R. Kuhn
Maria J. Daniel
Marina Goppi
Nilton Irnst
Norival Pacheco

Regiane Berlando
Riti B. Raimundi
Rosilene Fernandes
Silvino Winter
Soraia Volkmann
Vitor L. Kinelt
Vivian Behling
Winni Puttjer

o mestre do thriller jurídico,
Scott Turow, produz um romance

inspirado na história do pai,
que serviu como médico na

Segunda Guerra Mundial. O
pequeno Stewart Dubinsky
cresceu com a imagem do pai, o

heroico soldado David, lutando
bravamente junto aos aliados.
Entretanto, após a morte dele,
encontra um maço de cartas dos
tempos do front que revelam um

homem até então desconhecido.
Ao reconstruir os terríveis eventos
e escolhas que David teve de
fazer no campo de batalha
e na vida amorosa, Stewart
adquire uma compreensão mais
precisa do passado do pai e

da natureza brutal do maior
conflito de toda História.

I'M WITH VOU
CD: RED HOT CHILI PEPPERS

Red Hot Chili Peppers, banda
multi-platina e uma das mais
bem sucedidas da história do
rock, lançou, mundialmente no

mês de agosto, o décimo álbum
da carreira, intitulado I'm With
Vou. Uma das atrações mais
aclamadas na última edição
do Rock in Rio, onde tocou já
no primeiro fim de semana do
evento, a bánda teve o novo

disco produzldo por Rick Rubin.
O álbum foi mixado por Andrew
Scheps e Greg Fidelman e tem

I 14 canções.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHeZ

CINEMA

elA JÁ FOI
HIPPle, ROQue:;IRA,
ClusseR, PUNK,

PATRICINHA,.,

www.oselvoltdo.com

FAMÍLIA VENDE TUDO'
Após a apreensão da muamba vinda
do Paraguai, uma família se vê em

sérios problemas financeiros. A saída
é usar a filha Lindinha para aplicar o

golpe da barriga. O alvo passa a ser

Ivan Carlos, um astro da música brega
que enlouquece as fãs ao rebolar
usando calça justa ao som do xique,
ritmo musical em alta. Desta forma,
Lindinha e os pais passam a acom

panhar a agenda de shows de Ivan

Carlos, de forma a fazer com que ela
tenha um encontro com o cantor no '

dia mais propício para que engravide.
Eles só não contavam com Jennifer, a

esposa ciumenta do cantor.

JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
.Os Smurfs - Dub (15h)
• Premonição 5 -leg (17h, 19h e 21 h)
• Cine Breithaupt 2

.Conan, o bárbaro ":'leg (14h1 O, 16h30, 18h50 e 21 h1 O)
• Cine Breithaupt 3
.Assalto ao banco central- Nac (13h40 e 15h40)
•Larry Crowne - Leg (19h30 e 21 h30)
-Proíessora sem classe - Leg (17h40)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
·Os Smurfs - Dub (13h20 e 15h30)
-sem saída - Leg (17h50, 19h50 e 22h)
• Cine Garten 2
.Missão madrinha de casamento - Leg (15h10, 17h40 e 22h10)
.0 homem do futuro - Nac (13h e 20h)
• Cine Garten 3
•Todo mundo tem problemas sexuais - Nac (14h30, 17h,

19h,21h)
• Cine Garten 4

.Conan, o bárbaro - Leg (18h45 e 21 h15)

.Manda-chuva - Dub (14h e 16h)
• Cine Garten 5
·Amizade colorida - Leg (14h15, 16h45, 19h15 e 21 h30)
• Cine Garten 6

,

-Premoníção 5 - Dub (13h1 O)
•Premonição 5 - Leg (15h20, 17h30, 19h40 e 21h50)
• Cine Mueller 1

.Conan, o bárbaro - Leg (19h20 e 21h45)
·Os Smurfs - Dub (14h20 e 17h)
• Cine Mueller 2
• Fechado.

• Cine Mueller 3
• Premonição 5 - Leg (13h45, 16h20, 19h e 21 h20)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Premonição 5 - Dub (13h20}
• Premonição 5 - Leg (15h20, 17h30, 19h40 e 21 h50)
• Cine Neumarkt 2

• Amizade colorida - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30
• Cine Neumarkt 3
• Os Smurfs - Dub (13h30 e 15h40)
• Sem saída - Leg (17h50, 19h50' e 22h)
• Cine Neumarkt 4
• Todo mundo tem problemas sexuais - Nac (13h e 18h40)
• Um conto chinês - Leg (14h45, 16h45 e 21 h)
• Cine Neumarkt 5
• Família vende tudo - Nac (13h45, 16h15, 18h50 e 21h15)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão madrinha de casamento - Leg

(15h10, 17h40 e 22h10)
.0 homem do futuro - Nac (13h1 O e 20h)
• Cine Norte Shopping 1
• Premonição 5 - Dub (13h30 e 17h50)
• Premonição 5 - Leg (15h40, 20h05 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 2
-sem saída - Leg (14h1 O, 16h25, 18h35 e 21 h)
• Cine Norte Shopping 3
• Amizade colorida - Leg (13h20, 15h50, 18h15 e 20h40)
• Cine Norte Shopping 4
• Família vende tudo - Nac (14h40, 16h45, 18h50 e 21 h15)
• Cine Norte Shopping 5
• O homem do futuro - Nac (13h e 15h20)
• Um conto chinês -Leg (17h35, 19h45 e 21 h45)
• Cine Norte Shopping 6
• Missão madrinha de casamento -

Leg (16h1 O e 21 h30)
• Planeta dos macacos - Dub (13h45 e 19h05)
• Cine Norte Shopping 7
• Lanterna Verde - Dub (14h30 e 17h)
• Conan, o bárbaro - Leg (19h30 e 22h)

Ariadna é Ilagrada
aos beijos com loiro
A ex- BBB Ariadna foi flagrada aos beijos em

uma casa noturna do Rio de Janeiro, no fim de
semana. Ela foi clicada ao lado de um homem
loiro, que não desgrudou da moça. O casal
foi conferir o show da dupla sertaneja Alan e

Allison, que também contou com a presença
dos atores Renato Goés e Maurício Destri, da
recém terminada novela Cordel Encantado,
da Rede Globo.

I r circula m

carr de $ 400 mil
O atar Eddie Murphy, que vai apresentar a

cerimônia do Oscar, em 2012, tem sido visto
circulando a bordo de um carro avaliado em

R$ 400 mil. O veículo Mercedes SLS é preto
e se assemelha ao que o ator Taylor Lautner

comprou recentemente. Murphy já está se

preparando para encarar o maior evento de
cinema do mundo, que acontecerá no dia
26 de fevereiro do próximo ano.

Beckham adora o

cheiro dos bebês
o jogador de futebol David Beckham tem

adorado a vida de pai. "Esses momentos são

preciosos. Harper acorda com um cheiro
muito bom. Não há nada melhor do que
cheirinho de bebê", disse ele, que recentemente

presenteou os três filhos com iPods. O aparelho
veio com a música Isn't She Lovely?, de Stevie

Wonder, amesma cantadaparaVictoria quando
ela estava prestes a ter a menina caçula

Traviss diz que iria
casar com W-mehouse
O namorado da cantora AmyWinehouse,
Reg Traviss, revelou que o casal estava

planejando se casar e falava muito a

respeito antes da morte precoce da cantora,
em julho desde ano. "Nós conversamos

sobre casamento", afirmou. Segundo ele,
a morte de Amy foi surreal. "Dá para dizer

que estávamos na metade do caminho de
nossas vidas e então ela desapareceu", disse.

Atriz Kate Winslet Luque critica piada
está apaixonada de Balinha Bastos
A estrela do filme Titanic, KateWmslet, está

apaixonada por Ned Rocknroll, sobrinho
do bilionário Richard Branson, fundador do

grupoVírgín. Uma fonte próxima à atriz teria
afirmado que eles estão muito apaixonados
e até falam em casamento. Ned Rocknroll se

aproximou de Kate durante uma viagem. Na

época, ela estava acompanhada dos filhos e

do agora ex, Louis Dowler.

Depois de Rafinha Bastos ter sido vetado do

CQC, o companheiro de bancada, Marco

Luque, postou, ontem de manhã, a seguinte
frase no Twitter: "não sou pai nem patrão
do Rafinha pra botá-lo de castigo, apenas
critiquei uma piada dele por achar que aquilo
não é a proposta do programa". A polêmica se

deu por causa de uma brincadeira feita por
Bastos sobre a cantoraWanessa e o filho.

ÁRIES
Suas necessidades afetivas podem bater de frente com os

interesses prOfissionais. A lua indica que você terá toda

ajuda de que precisa.

TOURO
O momento requer maior organização doméstica e

profissional. Por outro lado, você estará sentindo uma

necessidade emocional de descobrir novos horizontes .

GÊMEOS
Evite brincar com assuntos que exijam seriedade. Mudanças
profundas podem marcar a vida amorosa. Por outro lado, é um

bom dia para viajar. Não perca a chance de arejar a cabeça.

CÃNCER
A lua traz mais objetividade e lucidez ao seu jeito de ser. HOje,
você se mostrará aberto às mudanças que podem surgir neste

momento. O astral revela novos acontecimentos na área afetiva.

LEÃO
Não é um bom dia para tentar um acordo ou reconciliação.
Lua e vênus estão trocando farpas e isso pode afetar até
mesmo o ambiente de trabalho.

VIRGEM
Cuide das finanças ou terá prejuízo. Por outro lado, você

poderá implementar hábitos mais saudáveis ao cotidiano. O
seu lado prestativo vai fortalecer os vínculos de afeto.

• UBRA .

Perceberá a importância de se recolher, a fim de analisar algumas
questões do passado. Não convém cultivar mágoas. Dê espaço
aos momentos de lazer. Assim, o romance ficará mais leve.

ESCORPIÃO
Tenha cuidado com inbigas. Não convém assinar nenhum
documento sem antes ler1Ddas as entrelinhas. Usar a criatividade

pode ser fundamental para reavivar um relacionamento amoroso.

SAGITÁRIO
Não se envolva nos problemas financeiros que não lhe dizem

respeito. O dia pede cautela especial com questões que envolvam

empréstimo. Sua vida amorosa atravessa uma fac;e muito vibrante.

CAPRICÓRNIO
Atenção para não cair na tentação e sair gastando com

supérfluos. Trabalho que favoreça a autonomia será favorecido.
Urano revela que uma relação rompida pode ser retomada .

AQUÁRIO
Sentimentos de desesperança podem afetar o astral e fazer
com que as tarefas pareçam mais complicadas do que são
de fato. Bomdia para dar um novo rumo à sua vida amorosa.

PEIX�
Talvez seja hora de você ser mais seletivo comas amizades,
do�ontrário pode ter algumas decepções. Atividade que exija

/planejamento e concentração contará com a ajuda das estrelas.
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ARTE Desde cedo, Tito HiIIe bisbilhotava as obras e imagens levadas à molduraria do pai. Hoje, ele faz as próprias e as leva pelo Estado todo

PERSONAGEM DO VALE

ARTISTA FEITO DE
,.",

INQUIETA O E CRITICA
Da música às artes plásticas, Tito Hille é

.. . . ".,

nome corriqueiro na rruororreqiao

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

Basta falar de música inde

pendente, de rock, de punk
e, pronto, o nome de Tito Hille é

presença fácil nos bate-papos tra

vados na região. Fã da arte, ele.faz
parte da história do underground
local. Os motivos são muitos.

Já na década de 1980, Hille des
cobriu os fanzines, aquelas publica
ções alternativas, não oficiais, que

. eram fotocopiadas e distribuídas

pela cidade, entre amigos, sempre
com opiniões sobre os mais diver
sos assuntos. Na época, a novidade
dava até medo nos mais conserva-

dores. "Meus pais ficavam horro
rizados e achavam que, urn dia, eu

seria preso por causa disso", lembra.
Passada essa fase, o jaraguaense
ainda montou urna banda chama
da de Contra Ordem.

Mais tarde, comandou uma

loja de discos e CDs no meio do

Calçadão da Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca. A Abrigo
Nuclear, fechada no início dos
anos 2000, tinha como objetivo
divulgar a música independente e,

por algum tempo, foi destino obri

gatório entre os roqueiros do Vale
do Itapocu.

Quando a era dos computa
dores e dos downloads começou,

Hille passou a fazer parte de
outro grupo. Avesso à prática de
baixar canções da internet, ele

prefere fazer a própria coleção
crescer visitando sebos ao invés
de sites e blogs. Aliás, o artista
sabe muito bem quantas vezes

acessou a rede com o intuito de
buscar e salvar músicas no com

putador: nenhuma. A graça, se

gundo o próprio, é ter o produto
em mãos e folhear os encartes.

Em se tratando das tecnologias
ligadas aos microcomputadores,
Tito Hille é quase que totalmen
te disperso. Ele prefere o contato

pessoal, sem telas e apetrechos.
Por isso, pouco aparece na web.
Ok, ele tem e-mail,e blog. Mas, o

primeiro serve apenas como meio

obrigatório ao recebimento de

informações profissionais. Sendo
assim, recebe visitas não diárias,

,

algo como algumas vezes por se

mana apenas. O segundo, ideali
zado e organizado pela esposa do
artista plástico, idem.

O motivo dessa aparente de

satualização não tem nada a ver

com falta de prática ou interesse.
Na opinião de Hille, as ferramen
tas oferecidas pelas novas tec

nologias não cumprem o papel
devido. "Elas podiam trazer tan

tas mudanças, mas a impressão
é que as pessoas estão cada vez

mais alienadas. Elas têm confun
dido as cabeças mais do que es

clarecido", enfatiza.
Outra crítica leva em conta à

superficialidade das relações vir -

.

tuais. Para ele, hoje, públicos é
artistas não conseguem mais criar
elos. O mesmo ocórre com a vida
social das pessoas. Ao mesmo

tempo em que a internet aproxi-

Prefiro viver

amargurado a

perder a capacidade
de me indignar

ma, ela também distancia, pois,
segundo o mesmo, muitas são as

histórias nas quais amigos se fa
lam apenas via computador e, ao

se encontrar, nem reconhecem a

fisionomia urn do outro.
Considerado polêmico, o ja

raguaense acredita que as "por
tas das artes não se abrem tanto"
devido às opiniões ácidas pros
peradas por aí. Ainda assim, ele

já participou de inúmeras mos

tras no Estado.
Além da rotina artística, Hille

também conduz a molduraria do

pai já falecido, Walter. "Desde pe
queno bisbilhotava na empresa,
que existe há quatro décadas", re

sume. Aos 43 anos, o empresário e

artista permanece extremamente

inquieto e crítico. "Prefiro viver

amargurado a perder a capacida
de de me indignar", ensina.
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Promoção Peugeot com Preço de Nota Fiscal de Fábrica. Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 31.727,54. Frete
incluso. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 36.397,81. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex,5 por to sçplnturo sólida, ano/modelo 10111. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.289,35. Frete incluso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 3
portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L
16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os preços das revisões com preço fixo para toda a Linha Peugeot. Prazo de vigência do oferta paro pedidosfirmes fechados: entre 30/9/2011 e 31/10/2011 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo poro outros promoções. Paro mais informações sobre preços e condições especiais,
consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue Faça revisões em seu veícu lo reg U larmenteporo 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

•

Strasbourg
www.strosbourg.com.br

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Jaraguá do Sul (47) 3274-1g00
R. Reinoldo Rou, 414 PEUGEOT

Neste sábado} das 9h às 13h.
MOTION & EMOT10N
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

GM MERIVA JOY 1.8 2004
COMPLETA R$26.790,00

OMIVECTRA GLS 2.2 2000
COMPLETO R$21.490,00

PALIO CELEBRETION LL 2008
COMPLETO GNV

8$25.800,00

Transparência no negociação

FIAT IDEA ELX 1.4 2007
COMPLETA R$30.490,00

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência

3273-2347 I 8853-9716

Venha conferir a super
gata Jéssica Santos que

S�O feufo PD'ª
'ar á sua noite!' ,

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.

-

Chico de Paula

.....

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 mensal.

i
o

Fox 1.0 !

3�� miaDOJjfJ 1, IUUóm/IJJJJI �
�

2012 - Branco - Flex - 2.700 Km Direção Hidráulica, Travas Elétricas, @
Limapdor e Desembaçador Traseiro, Alarme, Faróis de Neblina, Ar

quente.

207 PassíenXr
Sport 1.4

�t �J)OO '100,J
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player.

Focus Hatch Glx 2.0

M�t;OO,O()
2009 - Prata - Gasolina - 37.000 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desmebaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Plyer, Computador de Bordo, Freios Abs, Air Bag II.

, Fielder Xei MT 1.8

ii ,�tl00,OO

2007 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Air Bag ", Freios ABS.

FIAr MILLE ECONOMI2009
19.000KM / U. DONO

R$19.490,OO

,

PEUOEOT1206 1.4 2008
C/OPCS R$19.940,00

.

'

Nós gar�nUmôs' O preço
'

C4 Palias Exclusive 2.0
automático

,j4mm�jOO�OO1/111/1/ •

2011 - Cinza - 17,000 km - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve,Cd Player, Faróis de Neblina, Sensor de
-Estacionamento Traseiro e Dianteiro, Bancos em Couro, Piloto
Automático, Freios Abs, Air Bag' s, Sensor de Chuva, Sensor de Luz,
Cambio Automático.

Livina 811.8 Aut.

•200,00

2010 - Cinza - Flex - 26.000 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Cambio
Automático, Freios Abs, Aír Bag II.

AgUe Ltz 1.4
r:," fiM �r] (1u%'11IIIHI 1111//,) �II/j 'ij// �, ml$I�///W

2010 - Amarelo - Flex - 28,800 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Player, AcendimentoAutomático dos Faróis, Piloto Automático, Alarme.
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

VEíC:ULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

KA 1.0 8V FLEX 3P 2010
R$24.800,00

COROLLA XEI 1.8 FLEX 16V
AUT. 2005 R$ 32.800,00

PALIO FIRE ECONOMY
(CELEBR.11) 1.0 8V 2P 2010

(FLEX) R$23.800,00

STRADA ADV TRYON 1.8 MPI
FLEX 8V CE 2005 R$26.800,00 STllO 1.8 CONNECT FLEX 8V

5P 2006 R$31.800,00

VOLKSWAGEN SAVEIRO
1.8MI GERACAO III 2P 2001

R$21.800,00 VECTRA ELITE 2.4 MPFI16V
FLEX AUT 2009 R$49.800,00

XSARA PICASSO EXCLUSIVE
2.0 16V, 4P 2003 R$24.800,00

:z::
<
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=-- J
lIaa �, lIaa �.
Contatos: 3372·107

Rua Walter Marquardt, n° 1850 Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

r
\

VOVAGE COMFORTLlNE 1 6 MI T
FLEX 8V 4P 2010

206 SW PRESENCE 1.4 FLEX 8V
5P 2007

C4 PALLAS 2010 2.0 FLEX CLlO 2000 AR
CONDICIONADO + ALARME

FIESTA SEDAN 1-.6 07
(OMAR + DH

SENTRA 2009 2.0 AU!
FOX 2008 2P COM

OP(S
FIO,RINO FURGÃO
2008(OMGNV

STlLO 2007 1.8
COMRLETO
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C

Conheça também
a versão 2.0 16v

1S1cvecâmbio
automático sequencial.

30.000 40.000 50.000

3 x R$ 175,00 3 x R$ 170,00 3 x R$ 170,00
--

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
\

CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C4 GLX 1.6 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 50.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA
.

com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET
da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis
na compra do modelo: Cltroên C4 Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Oferta válida até 08/10/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
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100 IVIESES

R$ 70.585,00 x 918,68
R$ 78.640,00 x 1.023,52
04 contemplações mensais

170 X 140X 110X

R$ 50.000,00 391,18 442,86 545A5
R$ 60,000,00 469,41 531,43 654,65
R$ 80,000,00 625,88 708,57 872,73
R$ 90,000,00 704,12 797,14 981,82
R$100,OOO,OO 782,35 885,71 1,090,91

03 contemplações mensais
Grupo 904 com anlLoelpação � laxa em '0 Tlle'5t5:tl,20 % UI e sem FR ·Opçáo da Paru/a T@duzlda7{l%.

63 MESES

R$ "14.996,00 X 293,34
R$ "19.668,00 X 384,73
R$ 24.550,00 X 480,23
R$ 29.990,00 X 586,64

-
senac

•
SENAC / se EM PARCERIA

COM ROSETTA STONE - EUA
NOS CURSOS DE IDIOMAS

f,'

o programa de idiomas referência mundial, Rosetta Stone™ em

parceria com o Senac, chega a Santa Catarina!

Mais de 20 idiomas!

Alemão Grego Japonês
Arabe Hebraico Persa (Farsi)
Chinês (Mandarim) Híndi Polonês
Coreano Holandês Coreano

Espanhol (América Latina) Inglês (Americano) Russo

Espanhol (Espanha) Inglês (Britânico) Sueco

Filipino (Tagalo) Irlandês Turco
Francês Italiano Vietnamita

TOTALe

Rosetla STUDlOTM Rosetta WORLd™Rosetla COURSe™

Aprenda com o software da RoseUa.
Sion,e, complelo com tecnologia exc.lusN3
de sequenciamento il'llaligente /li

reconhecimenlo de voz para atender as

suas necessidades,

Oesenvolvaacollfiança em seu !1C1'íO
idioma'f1!ravés de sessões de 50 minutos
ministradas portutoflls nativos para
pratica, a conversação e a compreensão
oral.

Oivirta-se na comunidade onU!l9o da
RoseUa StO!l9o & illteraja atrall(Ís de jogos
e :at.ividade:s com outros alunos Iii falantes
nati\los,

__________vDlantes
O Volante do seu carro

Estragou?
/

_ Y.��.?�!��.. �t�g.��.�.��.. ��Y.':?.� .. !L
.

(Palio ou Uno Fire = R$ 145,00'\
t Palio até 9B = R$ 130,00 t
� Uno EP ou ELX = R$ 1.30,00 [
i Gol G3 ou Bolinha = R$ 145 00 t
1 Gol, Saveiro G4 = RS 150:00 I
! Corsa até 2007 = RS 145,OO!
! Corsa Wind = RS 130,00!
j cue Cf AB = RS 1 BO,OO I
1 Peugeot 206 c/AirBag ou S/AB = R$ 150,001
! Fax VW = R$ 145,001
f Astra GL ,GLS ou CD = RS 145,00!
1 Fiesta ou Courier zetec = R$ IS0,00r
\\ ����.����=.��:�=.���=��=.��.�í.t:..�_�_:���=!�� )

Rua: Marina Frutuoso 180
Centro Jaraguá do Sul ( Próximo Matrix em frenie ao Restaurante Califórnia)

www.neopevolantes.com.br

até 2 X no cartão

Volante original Eco
ou Fiesta

170,.00
COlocado

"A base de troca no mesmo modelo,

" Não inclui acionamento de buzína
e airbag, os mesmos serão
usados os originais do veículo,

Volante Saveiro Rally,Parati
Fabricação Haste

"Este modelo não necessita de trocan
Colocado

com o cubo e acionador da buzina

3373-8020

• MÁQUINA INDUSTRIAL Vende-se de tricô coppo 7
e Máquina Industrial de tricô 10, com 1,00 metro
- acessórios e revisadas. Valor a combinar.Tr: (41)
99734448 com Deise

• TECLADO Vende-se para iniciante marca CASSIO
CTK, R$200,00. Tr: 9946-3491.

• COMPUTADOR Vende-se tela "15" LCD, HD

80, Windows XP, completo com impressora R$
700,00. Tr: 3276-1410.

• ULTRA DERME Vende-se R$ 700,00. Tr: 8826-
2565

• CORRENTE RUSSA STETIC UNE Vende-se com 10
canais. Tr: 8826-2565

• ULTRA SOM HTM SONIC COMPACT 3 NHD Vende
se R$ 700,00. Tr: 8826-2565.

• CADEIRA MASSAGEADORA E MACA Vende-se
cadeira com aquecimento e 8 programas R$
1.200,00, maca branca R$ 150,00. Tr: 8826-
2565.

• PAR DE PNEU� TOYO Vende-se 235/70/16 para
caminhonete. de R$ 608,00 cada nas lojas da

região por R$ 450,00 cada Tr: 9233-8008 ou

9600-1138.

• GAIOLA ESPECIAL PARA APTO (própria pássaros
médio e grande porte) com 1,05largx 0,80 alt.
Estilo grade, o/rodinha, aço inox parte inferior.
R$ 250,00. Tr: 9973-9503 ou 3370-1016 com

Crlstian.

• TAMPÃO Vende-se pia inox R$100,00. Tr: Lurdes

3371-8489, Jeferson-9166-4620.

• AQUECEDOR vende-se, Britania AB 1800 óleo R$
165,00. Tr: 47·99755383 com Silvia.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS Vende-se

(NÃO é a máquina) para qualquer carro. Valor: R$
50,00 (sem instalação) Tr: 9973-9503 ou 3370-
1016 com Cristiano

• VENDE-SE 4 mesas 2 mx 80 cm, 2 cavaletes e 2
bancos em canela R$400,00 cada. Tr: 3371-4377
ou 9128-1885

• MESA MÁRMORE Vende-se R$ 100,00 cada. Tr:
3371-4377 ou 9128-1885.

• VENDE-SE 6 cadeiras boas e 4 banquetas em

canela R$ 50,00 cada. Tr: 3371-4377 ou 9128-
1885.

• MESA Vende-se 1,25 x 80, em ótimo estado R$
200,00 em canela. Tr: 3371-4377 ou 9128-1885

• PORTA CANELA Vende-se portas R$ 140,00,
R$120,00 e R$100,00. Caxilho jogo (3) R$ 35,00.
Vista de 2 e 1,5 metros corrido. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• CAMA DE CASAL Vende-se R$ 220,00 e R$120,00,
verniz em canela. Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

• JANElAS Vende-se janelas de correr 160 x 100 m,
R$160,00. Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

• CAIXA DE ÁGUA Vende-se caixa 10.000 litros, R$
1.200,00. Tr: 3276-0511 ou 3276-0712.

• APARELHAGEM DE SOM Vende-se próprio para tocar
em lanchonete, 4 caixas, amplificador e teclado com

disquete. R$ 4.600,00. Tr: 3372-1448

• CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS Vende-se tudo
madeira nobre em canela (vejam os produtos sem

compromisso) Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

• MACA DOBRÁVEL Vende-se com 06 meses de uso,
cor branca e estrutura para 400 kg, R$ 550,00, Tr:
9919-2412 com Vivian,

• JOGO DE RODAS Vende-se esportivas do Punto

Atractive ARO "15", pneus novos, rodas originais
FIAT. R$ 1.600,00. Tr: 9922.0868 com Jéferson.

• CARROCERIA GRANELEIRA Vende-se para caminhão,
parte superior 8 metros R$1.000,00. Tr: 8817-0595.
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Rua Bernardo Dornbusch -143
Fone: 3054.1011- 3054m1012-

9669.2118

Atendimento:
\

Segunda à Sexta 8h às 19b
Sábado das 9h às 18h

speedvcmullimarcas@gmail.com

'1'1
I,

'

I

.

Compre seu veículo neste finallle semana e ganhe
R$500,00 em vale compras para supermercadosl*

-

,
'Fim de semana dos dias 1 D 8 2 2 de outubrow ** 3 meses para motor e câmbio e 9 meses somente de óleo.

**

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORSA HATCH MAXX 1A
ECONO.FLEX (CONFIG R7C) 2012

�OA90
'ÀVISTA

PRISMA LT 1A 4 PORTAS
ECONO.FLEX (CONFIG R7R) 2012

.

CLASSIC LS 1.0
FlEXPOWER (CONFIG R8A) 2011/2 ·12

,,25. ·90
AVISTA

ACILE LT 1A 4 PORTAS
ECONO.FLEX (CONFIG R9U) 2011

R$39.790 A VISt

COM CD PLAVER MP3 GRArlS

CELTA LS 1.0 2 PORTASFLEXPOWER (CONFIG R9A) 2012

�3.990À VISTA
• Alarme sonoro de jb,(tis ligados
• Para-choques na cor do lleicu�a
• Desembaçadordo vidro traseiro

i' • Novo Volante • Poro-choques na cor do veiculo• Alarme sonoro de faróis ligados

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



23a SCHÜTZENFEST

Atrações musicais
mantêm a- tradição
Mas a música germânica não é o único
atrativo da festa, que também conta

com uma tenda de música eletrônica

Adlers Band, Tals Buam e a Hu

gelbach Musikanten, que reú
nem músicos de todo o Vale. uÉ
uma forma de prestigiar nossos

músicos e aumentar o destaque
deles", comenta.

Uma atração que destoa do .

tradicional é a tenda de música

eletrônica, montada ao lado do

pavilhão C. Com apresentações
nos dias 7,8, 9 e 11, o espaço terá
DJs escolhidos pelas casas notur

nas de Jaraguá. "Nós preparamos
esse extra para agradar a popula
ção mais jovem, que querpartici
par da festa, mas não gosta tanto

assim de música germânica", diz
Pavanello. As apresentações e a

tenda de música eletrônica não

têm custo adicional. A entrada
na festa, de R$ 10, já garante o

acesso a toda a programação.

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

tida com ajuda das casas notur

nas de Iaraguá do Sul.
De acordo com Pavanello, a

organização da Schützen conse

guiu garantir várias bandas de
renome, como a Lino Orques
tra e a Vox 3, mas o maior des

taque ficou para a noite deste
sábado, dia 8, com um show
internacional. "Conseguimos a

banda Austria Quintett, que vai
tocar também na Oktoberfest, e

que dá um toque internacional a

esta edição da Schützen", afirma.
Além disso, a programação bus
ca dar destaque aos artistas da

região, com bandas locais como

Falta apenas um dia para o

início da 23a Schützenfest,
e as tradições germânicas estão
muito bem representadas nas

atrações musicais da festa, com

bandas de primeira linha, mú
sicos da região, e até um grupo
austríaco, comemora o presiden
te da Comissão Central Organi
zadora (CCO), Alcides Pavanello.
A festa também abre espaço para
um som mais "contemporâneo"
voltado para os jovens, com uma

tenda de música eletrônica man-

FOTOS EDUARDO MONTECINO

MANTENDO
A TRADiÇÃO
Música germânica
é um dos destaques
da festa. que começa
amanhã à noite
Além dos shows montados nos

pavilhões A e B, e da tenda de música

eletrônica, a programação musical da
23a Schützenfest inclui outro destaque,
que também envolve a área cultural:
no pavilhão C foi montado um palco
aberto para que artistas da região
possam se apresentar - não apenas na

área musical, mas também grupos de
outras áreas culturais.

Com 40 anos de carreira musical, o

saxofonista jaraguaense Ingo Reeck,
64 anos, é um dos artistas que está

aproveitando o espaço para impulsionar
a carreira. "Estou um pouco ansioso
com a aproximação da Schützen, é uma

boa oportunidade para mostrar o meu

trabalho, mas no geral estou tranquilo",
conta. Ingo fará duas apresentações -

na sexta-feira, dia 7, e no sábado, dia 8,
ambas das 19 às 20h30, onde tocará seu

repertório popular-clássico, e aproveitará
para lançar seu 3° DVD.

Segundo o presidente da CCO, Alcides

Pavanello, o espaço foi outra maneira
de privilegiar a classe artística local. HJá
temos aí alguns nomes confirmados
com o do seu Ingo e quem quiser se

apresentar pode se cadastrar junto à
Comissão no Centro de Eventos, mas

vai depender da disponibilidade de

horários", comenta. A participação no

palco aberto é gratuita, mas precisa de

agendamento prévio.
VET Com 40 anos de carreira, logo Reeck

aguarda ansioso o momento de tocar na Schützenfest

·0 Df) P()\l

tEIO I

AIcicIes PavaneUo destaca que entrada na

festa garante acesso a toda programação

PAVILHÃO A
6/10 -.AMANHÃ
e 2Ih - Banda La Montanara

7/10 • SEXTA·FEIRA
e 18h - Banda Só Virtude
• 22h15 - Lino Orquestra
e 2h - Banda Os Montanari

8/10 • sÁBADO
e 12h - Carmen Alice
e 19h - Banda Tals Buam
e 2Ih - Banda internacional

..... "
/' _I; .11[" "

"I I

Austria Quintett ,

.

! 23h30 - BandaVox 3
'

e Ih30 - Banda Champagne

9/10· DOMINGO
e I2h - Carmen Alice
e I5h - Banda.Som Legal
e 17h - Manchester Band
e 21h - Musical Santa Cruz

10/10 • SEGUNDA·FEIRA
e 20h - Musical Santa Cruz
e OOh - Banda Chopão

I 11/10· TE:Rça.FEIRA
e 18h - Banda Diverson
e 2Ih - Lino Orquestra
'e OOh - Banda Vox 3
e 2h - Banda Cavalinho

12/10· QUARTA·FEIRA
e 1 Ih - Banda Tals Buam
e 13h - Banda Som da
América

e 16h - Banda Safira
e 19h30 - Banda

Champagne

PAVlLHÃOB'
6/10· QUINTA"FEIRA
e 20h - Banda Tals Buam
e 22h - Adlers Band

7/10 • SEXTA·FEIRA
e 18h - Banda Estrela de

Ouro
e 22h15 - Banda Presença
e 2h - Banda Manchester

8/10 . sÁBADO
e I8h - Banda Versales
e 21hI5 - Banda Presença

I

e Ih - Banda Garotas

Tranças de Ouro e Banda

9/10· DOMINGO
e l lh - Banda Melodia Show
e I5hI5 - Banda Cruzeiro
e I9hI5 - Lino Orquestra
e 23h - Banda Os Sonatas

101'10 • SEGUNDA·FEIRA
,.

, I ,
'

e ,�On.,.. Banda Champagrie .

e 23h - Banda Safira
.

11/10· TERÇA·FEIRA
e I3h - Hugelbach

Musikanten
e I5h =Banda Hannover,
e19h - Banda Estrela degluro .

e 22h - Banda Kanecos
e 2h - Society Band

12/10- QUARTA·FEIRA
e llh - Ecos Band
e I5h - Tarde das Crianças

com Banda Hannover
e 19h - Banda Bavária

TENDA ELETRÔNICA
7/10 • SEXTA�FEIRA
e The Way/Fuel eventos

e DJ Gui Getelina + DJ
Bibbe Andreata

8/10 • sÁBADO
e LondonPub

e DJ Felipe Adriano + DJ
IgorLima

9/10 • DOMINGO A

e Moving Up
e DJ Adrian P + DI Edy
Amaranto + DJ Rodrigo
Avelino

11/10· TERÇA-FEIRA
e Patuá Music

.

• DI Dan Müller + DJ Igor ,I

Lima

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PONTO DE VISTA

I SS S
RAPRAEL ROCHA LOPES.

ADVOGADO E PROFESSOR E p IS

conjunto "pouquíssima idade + pouquís
sima roupa". E para tornar o coquetel ain
da mais perigoso, muita bebida. Garotas
com pouca idade, pouca roupa e muito
álcool. Uma combinação, no mínimo,
inadequada.

Por isso, senhores pais, é muito im

portante que prestem atenção quando
suas filhas saem de casa, e mais impor
tante ainda que conversem muito com

elas (não só em dias de festa, óbvio). É
imprescindível que as meninas se deem
o respeito desde cedo; e que tenham
consciência de seus atos. Se se derem o

respeito e tiverem consciência, com cer

teza não será o tamanho da roupa que
fará a diferença.

O outro assunto é político e não me

nos sério. Como todos os que me leem

já sabem, sou contra o nepotismo, con

tra a distribuição de cargos públicos
para parentes sem concurso, mesmo

que sejam competentes. A dúvida, afi

nal, sempre pairará.
Em Iaraguá do Sul os vereadores ten

taram colocar ordem na casa. Promulga
raro a Lei Orgânica do Município (LOM)
que proíbe o nepotismo. Diz, claramen

te, no seu artigo 90-é que "É vedada a

investidura em cargo de provimento em

comissão, função de confiança ou gratifi
cada, bem como a nomeação para cargos
políticos, de cônjuges, companheiros,
parentes consanguíneos ou não, em li

nha reta, colateral ou por afinidade até

terceiro grau do prefeito" entra diversas
outras autoridades lá elencadas.

Ora, o que temos no nosso Paço mu

nicipal? O marido e a filha da prefeita in

vestidos em cargos políticos. A prefeita
até está tentando anular alguns artigos
da LOM, dentre os quais o acima par-

. cialmente transcrito (90-C). Contudo o

Tribunal de Justiça de Santa Catarina já
por duas vezes disse expressamente que
"Em relação aos arts. 90-C e 90-D tem-se

que, na esteira da manifestação minis

terial, não há, numa análise geral, óbice

para que o município legisle de maneira

mais restrita, com o intuito de atender as

peculiaridades locais, razão pela qual é

inadequado suspender a eficácia desses

dispositivos".
Ou seja, estes dispositivos continuam

valendo e, consequentemente, o mari

do e a filha da prefeita estão ocupando
cargos públicos ilegalmente, afrontando

toda a sociedade jaraguaense.
Saia curta na balada e saia justa na

Prefeitura.

Sem falsos moralismos, dois assuntos

da mais alta importância, que falam do

presente e do futuro.

Atenção senhores pais. Aqui fica uma

preocupação e um alerta. Prestem aten

ção em seus filhos. Em suas filhas prin
cipalmente. Nesse final de semana fui a

uma festa com a namorada e mais alguns
amigos, casais em sua maioria. Festa,
esta, embalada por \Im DJ famoso. Ou

que pelo menos diziam que é famoso.
Entre amigos sempre tudo é mais diverti

do, por pior que seja a música. E a que to

cou, se não era excepcional, pelo menos

não desagradou muito. A melhor de to

das foi uma mixagem de Psicho killer, do

Talking Heads (e nem foi do tal famoso).
Mas o que me assombrou de verda

de foi o tamanho das saias e vestidos das
meninas. Não dá nem para dizer "das mu

lheres". Das meninas, mesmo. Nada con

tra as minissaias; pelo contrário. Ocorre

que lá circulavam garotas com saias me

nores que minissaias. As tais microssaias.

E as que vestiam esta minúscula peça de

roupa eram as mais jovens.
Posso estar "desantenado" "out" "ca-

. "

reta", ou qualquer outro adjetivo de quem
não entende nada da moda. Entretanto a

questão não é a microssaia em si, mas o

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
-

Tabelionato 6riesbach Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380
Centro - 89251-201-JARAGUADO SUL- se

Notas e Protesto Novo Telefone/Fax: (47)3274-P00

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/
SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto
neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicialde protesto e ouoferecerporescrito os motivos
da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 189959/2011 Sacado: ANDREIA DE PELEGRIN ZAVADIL FILlPP Endereço:
RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 933 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor:
PERFIL COMERCIO DE CALCADOS IIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3805963
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 117,00 - Data para pagamento: 10/10/2011- Valor
total a pagarR$181,67Descrição dos valores: Valor do título: R$ll7,oo - Juros: R$ 0,11 Emo
lumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189883/2011 Sacado: JAIME DE MORAES Endereço: RUA BERNARDINO BRES
SAN! 175 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-730 Credor: MAI CONSTR. HORIWNTE IIDA ME

Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 150,00 - Data

para pagamento: 10110/2011-Valor total a pagar R$232,88 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 150,00 - Juros: R$ 0,85 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 189621/2011 Sacado: JANDIRA CORREIA WESCHENFElDER Endereço: RUA
FRITZ SEITER 178 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: INDUSTRIA DE COSMETICOS
EFFE'S IIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1873 X - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 529,66 - Data para pagamento: 10/10/2011- Valor total a pagar R$609,12 Descrição dos va

lores: Valor do título: R$ 529,66 - Juros: R$ 1,23 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 189556/2011 Sacado: JESSICA PEREIRA ROCHA Endereço: RUA EXP ANTONIO
C PEREIRA, 950 - APTO: 04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Credor: JDALSENTER COMER
CIO Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 268/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 92,40 -

Data para pagamento: 10/10/2011-Valor total a pagar R$161,69 Descrição dos valores: Valordo
título: R$ 92,40 - Juros: R$ 0,15 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

.

Apontamento: 189619/2011 Sacado: NADDY COM DO VESTUARIO IIDA ME Endereço: RUA

PAUID EGGERf 87 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor: ROBE BEILE CONFECCOES
IIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo; 2733/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
251,88 - Data para pagamento: 10/10/2011-Valortotal a pagar R$331,53 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 251,88 - Juros: R$ 1,42 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 189620/2011 Sacado: NADDY COM DO VESTUARIO IIDA ME Endereço: RUA
PAUID EGGERr 87 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor: .ROBE BEILE CONFECCOES
IIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2799.3/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
286,60 - Data para pagamento: 10110/2011- Valortotal a pagar R$366,35 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 286,60 - Juros: R$ 1,52 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 189842/2011 Sacado: RENAN DE OlNEIRA GAMARA Endereço: RUA AV PRE
FEITO WALDEMAR GRUBBA 4885 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: D R T SOM E

ACESSORIOS AUTOMOTlVOSIIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 7739-1- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$1.000,26 - Data parapagamento: 10/10/2011-Valor total a pagar R$1.077,28
Descrição dos valores: Valor do título;R$1.000,26 - Juros: R$ 3,33 Emolumentos: R$10,85 - Publica

ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 189578/2011 Sacado: ROGERIO LUI� MULLER ACADEMIA IIDA Endere

ço: RUA ROZA BALSANElli 72.SALA 01 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-630 Credor:
FWRIANI EQUlP P ESCRITORIO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3231-1 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 164,00 - Data para pagamento: 10/10/2011- Valor total a

pagar R$233,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 164,00 - Juros: R$ 0,49 Emolu
mentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 189563/2011 Sacado:TATlANE HORNBURG Endereço: RUAFRANCISCOTODT
144 APTO 04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: PV COBRANCAS E SERVICOS IIDA
ME Portador: DESTAQUE BRINDES Espécie: DMI - N'Titulo; 1511 LNR - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 604,00 - Data parapagamento: 10/10/2011-Valor total a pagar R$674,49 Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 604,00 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na

data de05/10/2011.

laraguã do Sul (SC), 05 de outubro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15

Apontamento: 189712/2011 Sacado: AUTO POSTO CORUPA IIDA Endereço: AV. GETU
liO VARGAS 945 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: DISTRIBUIDOR DE LUBRIFI
CANTES GRINGO IIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 436914978J - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 254,00 - Datapara pagamento: 10/10/2011-Valor total a pagar
R$359,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 254,00 - Juros: R$ 0,84 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 189566/2011 Sacado: CONSTRUTORA ROCHA EPP Endereço: RUA RO
BERrO ALBUS 80 SALA 10 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-720 Credor: CINDER COMER
CIO E TRANSPORfES IIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 03003 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 3.962,00 - Data para pagamento: 10/10/2011- Valor total a pagar
R$4.041,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.962,00 - Juros: R$ 14,52 Emolumen
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189272/2011 Sacado: DAlANE NEUMANN Endereço: RUA RICARDO

MARQUARDT 203 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CAroNI BAZAR Portador:

Espécie: DMI - N" TItulo: 01110 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 165,00 - Data para
pagamento: 10/10/2011-Valor total a pagar R$270,37 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 165,00 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 189718/2011 Sacado: ELENElA MULLER Endereço: EXPEDICIONARIO
ALFREDO BEHNKE 638 AP 4 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-520 Credor: MARCIO ENKE
Portador: - Espécie: DSI - N'Título: 202011004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 550,00
- Data para pagamento: 10/10/2011-Valortotala pagar R$622,86 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 550;00 - Juros: R$ 2,20 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 189585/2011 Sacado: EVERfON TADASHI MENDES Endereço: RUA
BERNARDO DORNBUSCH2150 APTO 04 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-100 Credor:
COI-PRESTADORA DE SERVICOS ODONTOWGICOS Por .r; Espécie: DMI - N°
Titulo: S000000492 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 75,00 - Data para pagamento:
10/10/2011- Valor total a pagar R$144A1 Descrição dos valores: Valt.Ji do título: R$ 75,00
- Juros: R$ 0,27 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$14,24

Apontamento: 189891/2011 Sacado: GIUllA SCHIOCHET Endereço: BR 280 KM 80
POCO D ANTA 3400 - POCO O ANTA - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HANSATUR
TRANSPORTE E TURISMO LTDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 7821- Motivo: fal
ta de pagamento Valor: R$ 312,00 - Data para pagamento: 10/10/2011- Valor total a pagar
R$438,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$312,00 - Juros: R$I,24 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 33,30 - Diligência: R$ 58,35

FALECIMENTOS

• Faleceu no dia 3/10 às 13h, a

Sra. Walli R. Karsten, com idade

de 85 anos. O sepultamento foi

realizado no dia 4/10, às 16h,
saindo o féretro da Igreja Evangélica
Luterana Redentor no Jaraguá 99,

seguindo após para o cemitério do

Jaraguá 84.

• Faleceu no dia 3/10 às 7h40,
o Sr. Osvaldo Wintrich, com idade

de 56 anos. O sepultamento foi

realizado no dia 4/10, às 9h, saindo

o féretro da Capela Mortuária de

Nereu Ramos, seguindo após para

o cemitério de Nereu Ramos.

• Faleceu no dia 2/10 às 14h50,
o Sr. José A. Berri, com idade de 55

anos. ° sepultamento foi realizado

dia 3/10, às 15h, saindo o féretro

da Capela Igreja Nossa Senhora do

Perpétuo Socorro, Braço Campinha,
seguindo após para o cemitério

Braço Campinha.

• Faleceu no dia 3/10 às 11h20, a

Sra. Arminda M. Duarte, com idade

de 90 anos. O sepultamento foi rea

lizado no dia 4/10, às 15h, saindo o

féretro 'da Capela Mortuária do Vila

Lenzi, seguindo após para o cemité

rio do Vila Lenzi.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 154/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE VÁLVULAS,CONEXÕES E TUBOS DE PVC
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 5/10/2011, das 8h às 11 h30 e das

13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 24/10/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguádo Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100.
Isair Moser • Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Lojistas preparados
para o Dia das Crianças
Pesquisa da Fecomércio

aponta que catarinenses

devem gastar em torno

de R$ 120 em compras

JARAGUÁ DO SUL
.......... .,

SÔNIA PILLON

No Brasil, o feriado de Nossa Senhora Apa
recida é também dedicado à infância.

Faltam apenas sete dias para o Dia das Crian

ças, um dos mais festejados no calendário
anual do comércio, e as lojas já estão repletas
de brinquedos. Pesquisa divulgada esta sema

na pela Fecomércio (Federação do Comércio
do Estado de Santa Catarina) indica que meta

de dos pais deve levar em conta a opinião dos
filhos na hora de escolher o presente.

A pesquisa também aponta que os catari

nenses pretendem gastar em média R$ 119,34,
60% a mais do que em 2010. No Norte do Esta

do, a estimativa é que o consumidor joinvilen
se gaste em torno de R$155,67.

Já o presidente da CDL (Câmara de Diri

gentes Lojistas) de Jaraguá do Sul, Vanderlei

Passold, estima que o Dia das Crianças deve
refletir em um crescimento médio de vendas
de 3% a 5%, comparativamente a 2010. Ele
lembra que em 2010 o comércio local já havia

registrado recuperação de 6% nas vendas em

relação ao mesmo período de 2009.

Comércio otimista

o sócio-proprietário da Mega Brinquedos,
Eduardo Rubini, há 10 anos estabelecido na

rua Reinoldo Rau, está com a loja lotada de
ítens para o Dia das Crianças. São brinquedos,
jogos educativos, carrinhos e artigos para be
bês. Faltando apenas uma semana para a co

memoração da data, já é possível ver crianças
e pais circulando pelas prateleiras, em busca
de opções de presentes, preços e condições de

pagamento. "Espero ter um aumento de ven

das de 30%", declara. Para o Natal, as vendas

geralmente aquecem em 80%.

Dentre os ítens mais procurados pelos meni

nos de quatro a dez anos está a linha de guerrei
ros Max Steel, com preços que variam entre R$
30 e R$ 199. Outro item é o armamento Nerf de
ar comprimido, com projétil de espuma, preferi
do na faixa etária dos seis aos 12 anos. Já para as

meninas a dica são as bonecas Barbie, em tomo

de 50 modelos, a partir de R$ 25. Bichos de pe
lúcia de personagens licenciados estão à venda
desde R$ 12. Outra opção são os brinquedos
educativos, que estimulam o raciocínio, com

preços variáveis.
O gestor de empresas José Américo, 43 anos,

ontem fazia pesquisa de preços. "Tenho a minha
filha Camila, que completa nove anos em outu

bro, uni afilhado e dois sobrinhos. Acredito que
os preços estão na média de mercado. Vai dar

para comprar para todos", conta ele.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Comel'Ciante Eduardo Rubini estima '

awneado de 3()O/o DO faturamento

MiIena se encantou com sapo

apeluciado de loja de preço único

REPÚBUCA FEDERATNADO BRASIL-FSTADO DESANfACAll\RINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim -

CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta

serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados
a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3
dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser

lavrado e registrado o protesto correspondente-. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em)
serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou

forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da
Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts.

995,997 clc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 21700 Sacado: ADRIANAAPARECIDA RIBEIRO DE BORBA CPF:
027.836.409-88 Cedente: GIlMARBRAYER ME CNPJ: 81.319.121/0001-00
Número do Título: 001577 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In

dicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
11/09/2011 Valor: 200,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu

ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21925 Sacado: ALDECIO ANTONIO GASDA CPF: 474.891.549-
87 Cedente:WII.MA MARIA ROSA ME CNPJ: 04.733.074/0001-98 Núme

ro do Título: 44AG02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 19/09/2011 Valor: 1.176,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22028 Sacado: ANA AURORA VAVASSORI CPF: 027.842.649-20

Cedente: GAllUS AVICOIA LIDA CNPJ: 83.156.448/0001-26 Número do
Título: 1787-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 05/05/2011 Valor: 8.318,10 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$106,31, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22186 Sacado: CATARINA WONSCHEWSKI CPF: 557.650.179-

91 Cedente: GAllUS AVICOIA llDA CNPJ: 83.156.448/0001-26 Número
do Título: 1960-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 15/06/2011 Valor: 20.344,50 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21906 Sacado: CONCEIÇÃO APARECIDA RICARDO CPF:
730.083.039-00 Cedente: ADRIANO BUZZI CPF: 895.890.769-04 Nú

mero do Título: 001111-8 Espécie: Cheque Apresentante: ADRIANO BUZZI

Data Vencimento: 18/07/2011 Valor: 5.000,00 Liquidação após a intima

ção: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21645 Sacado: DANIEL LUCIANO DREVECK CPF: 948.431.639-
53 Cedente: !MOBILIARIA BEMVIVER UDA CNPJ: 04.573.125/0001-61
Número do Título: X82/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In

dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 10/09/2011 Valor: 718,30 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21783 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-

51 Cedente: COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA ITDA ME CNPJ:
10.722.871/0001-72 Número do Título: 3951008 Espécie: Duplicata deVen

da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA DataVencimento: 20108/2011 Valor: 63,00 Liquidação após a intima

ção: R$10,85, Condução: R$ 5;00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22072 Sacado: EDSON BECKER CPF: 019.273.419-90 Cedente:
GRAFICA E EDITORA CORREIO DO POVO llDA CNPJ: 08.945.050/0001-
53 Número do Título: 3594-3-10 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:

13/09/2011 Valor: 55,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 77,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22045 Sacado: EDUARDO DA SILVA VARElA DE BARROS CPF:
063.351.319-94 Cedente: CEUO BEN HUR COMERCIO DE INFORMA

TICA llDA CNPJ: 09.085.990/0001-82 Número do Título: 321/22 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 20/09/2011 Valor:

128,90 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 21,70, EditaI: R$15,00

Protocolo: 21453 Sacado: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA MJP llDA ME

CNPJ: 10.337.60010001-01 Cedente: TERRA CIVIL COMEROO DE EQUI
PAMENTOS PEÇAS llDA CNPJ: 01.194.012/0002-48 Número do Título:

0484R Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento: 03/09/2011 Valor:

161,80 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22155 Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA OTTOMAR
llDA EPP CNPJ: 82.857.764/0001-62 Cedente: LINCK SA EQUIPAMEN
TOS RODOVlARlOS E INDUSTRIAIS CNPJ: 92.747.492/0001-00 Número
do Título: 1592701 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: !TAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 12/09/2011 Valor:

1.395,74 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 27,20, Dili

gência: R$ 33,30, EditaI: R$ 15,00

Protocolo: 21229 Sacado: FIDEUS FUCK CPF: 573.781.009-78 Cedente:
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA CNPJ:
33.884.941/0001-94 Número do Título: 504766880 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BANIF - BANCO INTER
NACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA Data vencímento: 09/06/2011
Valor: 45.380,40 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22223 Sacado: ILDEBERTO MORSCH CPF: 312.463.979-00 Ce
dente: COMERCIO DE VIDROS ROMIG ITDA CNPJ: 05.891.218/000l"-05
Número do Título: 000.000.195 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento:
20/09/2011 Valor: 1.346,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condu

ção: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21417 Sacado: JACSON RODRIGO MEISTER CPF: 988.082.579-
91 Cedente: ENGETEC E KLEIN EMPREENDlMENTOS !MOBILIARIOS
LIDA - ME CNPJ: 81.360.166/0001-10 Número do Título: S000000231 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA Data Vencimento: 07/09/2011 Valor: 600,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:

R$15,00

Protocolo: 22209 Sacado: JEAN ALYSON KUSTER DE OUVElRA
CPF: 081.617.929-84 Cedente: MECANICA LERFEI LIDA CNPJ:
95.844.593/0001-89 Número do Título: 0478/01 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 23109/2011 Valor: 270,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22208 Sacado: JOCEUNO JOSE FAGUNDES MARIA CPF:
558.768.461-04 Cedente: FEDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO llDA

EPPCNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do Título: 21292/01 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 24/0912011 Valor: 260,66
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20801 Sacado: JORGE LUIS CAETANO FARIAS CPF: 322.853.370-
00 Cedente: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS UDA

CNPJ: 01.056.640/0001-86 Número do Título: 1124752-3 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL

SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/06/2011 Valor: 189,40
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22089 Sacado: LUClENE DA PAlXAO T_!MA ME - REFRIGERA

ÇÃO CINCO S CNPJ: 09.319.410/0001-74 Cedente: BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SULSA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Títu-

.

lo: 12994863 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 19/09/2011 Valor: 359,78
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$13,87, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21781 Sacado: MARCIA TEREZINHA ALMEIDA DA LUZ CPF:
988.599.519-68 Cedente: HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO MUlTIPW

CNPJ: 01.701.201/0001-89 Número do Título: 522-2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA -

BANCO MUITlPW Data Vencimento: 11/09/2011 Valor: 1.612,18 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22234 Sacado: MARCIO ZII.S CPF: 014.836.219-28 Ceden
te: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO !TAJAI CNPJ:
85.789.782/0001-42 Número do Título: 00344001 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 21/09/2011 Valor: 41,80 li

quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 18,31, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21325 Sacado: MARCOSANTONIO GUFSSER CPF: 746.643.449-

53 Cedente: INSTITUTO DE ENSINO MASSARANDUBA llDA ME

CNPJ: 09.370.238/0001-83 Número do Título: 7212004 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 30/08/2011 Valor: 200,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21987 Sacado: MARCOS ANTONIO REINERT CPF: 028.603.269-
44 Cedente: PIASTICOS ZANom aDA CNPJ: 03.532.453/0001-57 Nú
mero do Título: 062612-09 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In

dicaçãoApresentante:!TAU UNlBANCO SADataVencimento: 13/09/2011
Valor: 1.874,25 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21904 Sacado: MARCOS SOUZA DE PAUli CPF: 053.000.349-
08 Cedente: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES llDA ME CNPJ:
82.885.518/0001-14 Número do Título: 03044 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA.
Data Vencimento: 12/09/2011 Valor: 3.934,00 Liquidação após a intima

ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21893 Sacado: MEGA MED\LMETALURGICA llDA - ME CNPJ:
12.974.66910001-63 Cedente: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITI
PLO CNPJ: 01.701.201/0001-89 Número do Título: 9231 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA
DataVencimento: 08/09/2011 Valor: 434,40 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22068 Sacado: NELSON CORREIA DE CAMPOS CPF:
762.044.729-68 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 08220048 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA Data Vencimento: 12/09/2011 Valor: 435,50 Liquidação após a inti

mação: R$1O,85, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22029 Sacado: ORNALDO VAVASSORI CPF: 310.516.939-34
Cedente: GAllUS AVICOIA llDA CNPJ: 83.156.448/0001-26 Número do
Título: 1876-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 22/05/2011 Valor: 8.339,76 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 106,31, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$15,00

Protocolo: 21818 Sacado: OSMAR ROCHA DOS SANTOS CPF: 431.957.099-
53 Cedente:ARNO FRANCISCO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55
Número do Título: 000000411 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 15/09/2011 Valor: 138,80 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21726 Sacado: ROUSITN FEliPE OCHOA CPF: 069.682.719-
07 Cedente: ENGETEC E KLEIN EMPREENDIMENTOS !MOBILIARIOS
llDA - ME CNPJ: 81.360.166/0001-10 Número do Título: S000000415 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA Data Vencimento: 10/09/2011 Valor: 687,50 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00

Protocolo: 22056 Sacado: SIDNEI ENGELBERT GARCIA CPF: 798.817.009-
Q6 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00
Número do Título: 523/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In

dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 20/09/2011 Valor: 193,00 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$15,00

Protocolo: 22053 Sacado: SIDYANE BUSKIEVICZ CPF: 047.626.969-51
Cedente: PEACOCK SPORTS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 09.547.473/0001-88 Número do Título: PS 1260 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 23/09/2011 Valor: 3.421,60
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$13,87, Diligência: R$
33,30, EditaI: R$15,00

Protocolo: 22054 Sacado: SOU MANKE JUNK CPF: 609.696.449-49 Ce
dente: SILMAQ SIA CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título:
46278*004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
20/09/2011 Valor: 338,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$ 15,00

Guararnirím, 5 de outubro de 2011.

CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o Senai e o Senac de Jaraguá do Sul
estão com inscrições abertas para
as primeiras turmas do Pronatec

(Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego), que
. beneficia estudantes do ensino médio

da rede pública com bolsas gratuitas.
Neste primeiro momento serão

contemplados os alunos do 30 ano

do ensino médio, que irão aprender
uma profissão sem pagar nada por
isso. As inscrições devem ser feitas
nas secretarias das próprias escolas. .

As aulas iniciam no próximo dia 13 de

outubro, .seguindo até dezembro.

FESTIVAL DA CANÇÃO
Inscrições até hoje
As inscrições para o Festival
Estudantil da Canção encerram

hoje. O evento é destinado a

estudantes do ensino fundamental
e médio - na faixa etária entre 10
e 15 anos - de escolas das redes

municipal, estadual e particular
de ensino instaladas no município
jaraguaense. Os candidatos devem
ser inscritos pelas suas respectivas
instituições de ensino, sendo que
cada entidade participar com até dois

representantes. A inscrição é gratuita.

ENCONTRO

Saúde Mental
Os três serviços de Saúde Mental
da Secretaria Municipal de Saúde,
organizam nesta sexta-feira, dia 7,
o lo Encontro de Saúde Mental de

Iaraguá do Sul, no CPL (Centro de
Profissionais Liberais). A partir das
13h será organizada uma mesa

redonda com a coordenadora
estadual de Saúde Mental, Tânia

Grigolo, e com a coordenadora do
Centro de Atenção Psicossocial de

Joinville, Ana Lúcia Urbanski. O
tema do encontro será a política
nacional de saúde mental e a

importância da intersetorialidade
na atenção à saúde mental.
O evento é gratuito e não há
necessidade de inscrição.

SELETIVO IF-SC

Inscrições abertas
o Instituto Federal está com as

inscrições abertas para o processo
seletivo de ingresso em cursos técnicos
e de graduação. As inscrições devem

se! feitas pelo site www.ingresso.
ifsc.edu.br. Se o candidato não tiver
acesso à internet poderá realizar a

inscrição no Campus Jaraguá do Sul,
rua Getúlio Vargas, 830, Centro, e

no Campus Geraldo Werninghaus,
localizado na rua do Imigrantes, s/n,
Bairro Rau. Até o domingo, dia 9, os

candidatos sem condição financeira

para efetuar o pagamento da taxa de

inscrição, poderão solicitar a isenção
do pagamento, que será concedida

após análise dos documentos

comprobatórios.
ARQUIVOOCP

TRABALHO E RENDA

Curso de alimentos
Uma turma de 16 mulheres, entre

agricultoras e donas de casa, participa
essa semana do curso cortes, assados e

empanados de frango, que acontece no

Clube de Idosos de Schroeder. A iniciativa
é da SDR (Secretaria de Desenvolvimento

Regional) de Jaraguá do Sul em parceria
com o Senar (Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural) e com o apoio da
Prefeitura. A capacitação, que continua

hoje das 8h às 17-h, é totalmente gratuita.
As inscrições já encerraram, mas de
acordo com a gerente de Assistência

Social, Trabalho e Habitação, Tania

Dantas, estão programados outros cursos

para os demais municípios da Regional.
O próximo deve acontecer em Jaraguá do

Sul, com o tema ervas medicinais.

CICLISMO

Rota Enxaimel
Circuito Rota Enxaimel acontece no feriado,
dia 12, pelo interior dos municípios de

Iaraguá do Sul, Pomerode e Blumenau.

Segundo os organizadores, o pedal é de
nível moderado a forte, com 84 quilômetros,
sendo dez deles de subidas. A parada
para almoço acontece em-um restaurante

de Pomerode. Inscrições para o evento

ciclístico podem ser feitas até dia 10 pelo
e-mail marinesronchi@gmail.com. Haverá
carro de apoio e serviço mecânico durante
o percurso. A saída será do posto Mime

Matriz, rua Walter Marquardt, às 8h.

PromC?ção

UJlbUlllQlnllllnm
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VOLEIBOL

Talentos lapidados em [araguá
A convocação de três

jogadores para as

Seleções Catarinense
e Brasileira mostra o

potencial de revelar
atletas na cidade

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Com dez anos de existência, a

parceria entre Marisol e Fun

dação Municipal de Esportes de

Iaraguá do Sul continua dando re

sultados e revelando talentos para
o voleibol brasileiro. Dessa vez,

foram três convocações, duas para
a Seleção Brasileira e uma para a

Seleção Catarinense, que ainda
terá como treinador Luiz Carlos da

Silva, o Kadylac, que comanda as

equipes jaraguaenses.
Entre os dias 13 e 20 de novem

bro, os ponteiros Rodrigo Leitzke
e Guilherme André de Oliveira
vão representar o Brasil no Cam

peonato Sul-Americano Sub-16,
que vai acontecer no Equador. O
anúncio da convocação chegou na

quarta-feira passada por e-mail.

MARCELE GOUCHE

Da esquerda para a direita: Rodrigo, Lucas e Guilherme em preparação forte

Os dois atletas têm 15 anos e vie

ram de Timbó em fevereiro deste

ano, depois que Kadylac viu os

dois jogarem e convidou a dupla
para treinar em Jaraguá do Sul.
"Em uma competição em Itajaí,
urn olheiro da seleção me viu e co

mentou que poderíamos ser con

vocados", conta Guilherme.
Natural de Goiás, Lucas Lázaro

dos Santos treina em Iaraguá des
de fevereiro deste ano e o resultado
do trabalho já foi reconhecido com

a convocação para a Seleção Cata

rinense, que vai disputar o Cam

peonato Brasileiro entre os dias 5 e

11 deste mês, em Maceió (AL). "Ser
convocado foi urna realização, ser

chamado pelo treinador para repre
sentar o Estado", diz Lucas.

o treinador

Com experiência de ser técni
co da Seleção Catarinense infanto
em outras três oportunidades, com

urn título e urn vice, Kadylac afirma
ser urna realização ver os garotos se

destacando e sendo convocados.
"Isso é fruto do trabalho realizado

aqui no projeto. Iaraguã do Sul re

aliza urn dos maiores trabalhos de
base do Brasil", ressalta:
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Henrique Porto

No limite
I

o torcedordó]uventus pode
até estar chateado pela
desclassificação, mas épreciso
reconhecer que o timejogou
no limitecontra oHerdlioLuz.
Com as Iimitaçõe: do elenco, não
tinha como tiraroutro coelho da
cartola. Ograndeproblemafoi ter

Leão manso
O Sport Clube Jaraguá somou

mais uma derrota na Divisão
de Acesso. Me assustei ao ver

os gols que a equipe sofreu
em Caçador (http://youtu.be/
Ku5JQ3mL04I). No primeiro,.I

uma sucessão de erros do
setor defensivo. No segundo, o

zagueiro errou o tempo de bola e

acabou furando. Nos dois casos

o goleiro Eder pouco pode fazer.
A reação precisa iniciar já neste

domingo, quando o Leão recebe
o Pinheiros. Na rodada seguinte
enfrenta o saco de pancadas
Maga. Somando nove pontos,
entra novamente na briga. -

Fé
São João do Itaperiú é urna

cidade de fé. Das sete equipes
que disputam o 7° Campeonato
Municipal de Futebol de Campo,
quatro possuem nomes com

alguma conotação religiosa.
Tem São João, Santa Luzia,
Santo Antonio e até Santa
Cruz. A çompetição - que
é muito bem' organizada -

iniciou no domingo e pode
ser acompanhada no blogue
secesportesji.blogspot.com

Aula

henriqueporto@yahoo.com.br

tomado trêsgols no suldoEstado. Se
voltássemosde lá com uma derrota

magra ou um empate, estariamos

classificados. Importante deixar
claro que temos um bom time,
tanto que a campanha mostra

isso. Porém, ainda épouco para
sonharmos com o acesso.

Handebol
o handebol de base

jaraguaense viaja logo mais

para Tubarão, onde disputa
entre quinta e sábado a fase
final do Campeonato Estadual
Cadete (Sub16). Oito equipes
em cada naipe participam
da disputa e foram divididas
inicialmente em duas chaves.
Em 2010, a equipe feminina
foi vice-campeã, perdendo
a final para Palma Sola por

'

apenas um gol. Boa sorte!

Bocha
Dunulte a Schroederfest
almocei COln Carlos
Aluérko, que coordena
a luodalidade de bocha
eUl Jaragu�i do Sul. Ele
COluentava sollre a

dificufclade qúe seria
classificar a equipe
para o JASC, tendo Cin

vista a quaUdade dos
adversários da ffí!::tapa
regional. Ontena ele nle

ligou conlenloran{�.o a

dassifica�;ão" Creio qlle
��stmnos credendad.os

para brigar pelo título"

Para quem gosta de Direito Desportivo, o julgamento realizado

pela LJaF na última semana foi uma aula. De um lado, Ricardo
Barichello, procurador da entidade. Do outro, Roberto Pugliese
Ir, na ocasião defendendo o Vitória. Basta dizer que a 'peleia'
começou por volta de 19h30 e terminou perto da meia-noite.
Outros dois processos sequer foram julgados.

Muito prazer. II
Vitória maiúscula do JJ Bordados
sobre o João Pessoa no último
sábado. Foi de virada, na casa

do adversário, por 3 a 1. A dupla
Iaíson e Tomaselli parece ter

finalmente encontrado o caminho
das redes e assim derrubou O'

último invicto da competição.
Também colocaram fogo no

campeonato, desenhando um

jogaço para o dia 15, no Rio da

Luz, contra o Vitória.

,

'Il

Ingresso
Gerando discussão o valor do

ingresso praticado na partida
entre Juventus e Hercílio Luz (R$
20). De urn lado os que defendem

que o valor afugentou o público.
Do outro, aqueles que afirmam

que torcedor de verdade não se

importa com o preço do ingresso.
Minha opinião é que neste'
jogo - em especial- a diretoria
deveria ter praticado urn preço
promocional.

POLÊMICA

Flamengo recupera
I Taça das Bolinhas
I Clube carioca foi beneficiado por uma

e devolva aATa�a das Bolinh� a

� . _. ..
Caixa Econômica Federal", disse

� decísão do Tribunal de [ustíça do Rio o procurador geral do Flamen-

� go, Dr.Rafael de Piro. Em julho,

I lI:(I�����III1__ -

no final da taça, por ter conquis- �!�a:���:;ioa�:r�;:������
� tado o pentacampeonato em a atitude do clube pernambu-
� " 1992, antes do clube paulista. cano. Afinal, a determinação
� Esquecida" desde junho, a po- Como a CBF (Confederação expressa do órgão que gere o

� lêmica da Taça das Bolinhas Brasileira de Futebol) já havia futebol mundial prega que ne

� está de volta ao noticiário espor- 'reconhecido o Flamengo como nhum clube pode utilizar a jus-

111 tivo. O Tribunal de Justiça do Rio campeão brasileiro de 1987, o tiça comum para resolver assun
i de Janeiro determinou, por dois rubro-negro espera um desfe- tos do âmbito desportivo, prática
� votos a um, a "manutenção de cho positivo. Nem um recurso realizada pelo Sport.
� posse" que o São Paulo detinha do Sport Recife, aceito no dia 14 Com a decisão de ontem, o

I sobre o troféu, feito para ser en- de junho na 10a vara da Justiça Flamengo espera que o São Pau

� tregue ao primeiro pentacam- Federal, situada em Pernambu- lo siga a determinação da justi
� peão brasileiro. Com esse novo co, que obrigou a entidade má- ça para, enfim, trazer a Taça das

� episódio, ele deve ser encami- xima do futebol a voltar atrás Bolinhas para a Gávea. "O Fla

� nhdadolPara a Caixa ,�conô�ica no recorrhecimento, tira o âni- mengo é incansável nesta busca.
Fe era, que criou o prêmio. O 'mo do Flamengo. Todo o departamento jurídico
Flamengo, um dos interessados "Esperamos agora que o São está de parabéns por mais essa

no caso, espera agora ser o desti- Paulo cumpra a decisão judicial vitória.

DIVULGAÇÃO

Adriano mostra boa forma e marca gol em treino
atletas que não participaram do

empate contra o Vasco por 2 a

2, no domingo. Nessa atividade,
o atacante não pegou mais do

que três vezes na bola.

Quando o treino foi ampliado
para o campo inteiro, Adriano se

destacou. O primeiro gol foi mar

cado após o camisa 10 receber

passe em profundidade e, com

um lindo toque de pé esquerdo,
encobrir o goleiro Danilo. Em se

guida, Adriano recebeu passe na

área, dominou com a direita e, de

pé esquerdo, concluiu no canto

baixo direito de Danilo. Após cer

ca de 10 minutos de atuação dis

creta, Adriano voltou a marcar,
desta vez em cobrança de pênalti
sofrido pelo garoto Wesley.

No primeiro treino corintia
'no da semana, Adriano mos

trou que não perdeu o faro de

gol. O atacante marcou três
dos quatro gols no coletivo
disputado, ontem, no Centro
de Treinamentos Joaquim Gra
va. Adriano foi a campo às 10h

para um coletivo reduzido, que
durou 30 minutos e contou com
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MARCELE GOUCHE

SEGURANÇA PÚBLICA

Justiça Federal.determina
exoneração de delegado
Marcucci deve
deixar a função
pública nos

próximos dias

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Qsupremo Tribunal Federal
confirmou a perda da fun

ção pública do delegado Marco
Aurélio Marcucci. A decisão foi
recebida pela 3a Vara Criminal de
Joinville esta semana. Ontem, o

juiz substituto Frederico Andrade

Siegel, encaminhou ofício à Se
cretaria de Segurança Pública do
Estado comunicando a decisão
do Supremo. A Secretaria de Segu
rança Pública informou que ainda
não recebeu o documento, mas

tão logo tenha em mãos a decisão,
cumprirá a determinação judicial.

A exoneração de Marcucci, que
hoje é delegado titular da Delega
cia de Proteção à Mulher, ao Ado
lescente e ao Idoso, em Iaraguá do
Sul, é referente a sentença profe
rida em abril de 2006 pelo juiz da
comarca de Joinville, Davidson
Iahn Mello. Na época, ele foi con-

denado a cinco anos e nove meses

de prisão em regime semi-aberto,
além da perda do cargo público,
acusado de peculato e coação du
rante o processo. O procedimen
to de 2005 acusa Marcucci de se

apropriar indevidamente de bens

apreendidos em operações que en

volveram prisões de caixeiros (ar
rombadores de caixa eletrônico).

O delegado recorreu da deci
são, mas tanto o TJ de SC, quanto
o STF, negaram provimento ao

recurso e mantiveram a deci
são de primeiro grau. Marcucci,
que na época era vereador em

Joinville, foi preso em fevereiro
de 2006. Foi para o regime semi
aberto no ano seguinte. Segundo
explica o juiz Frederico Andrade

Siegel, como ele já cumpriu toda
a pena de prisão imposta, restou

declarada extinta a sua punibili
dade apenas em relação à pena
de prisão. Resta cumprir agora a

decisão judicial que determinou
a perda da sua função pública.

O delegado disse ontem que
não está surpreso quanto à de-·
cisão e ressaltou que irá recotrer

da decisão no Tribunal de Justiça
de Santa Catarina e no Supremo
Tribunal Federal.

Não estou

surpreso. Vou
recorrer da

decisão no TJSC
e no STF.

M:arco Aurélio
Marcucci

Entenda o caso

• Em dezembro de 2004,
policiais da DIC (Diretoria
de Investigação Criminal) e

outros homens de confiança
de Marco Aurélio Marcucci,
são presos acusados de

extorquirem arrombadores
de caixas eletrônicos. Na

época, Marcucci era delegado
regional de Joinville e

vereador. Ele passa a ser

investigado por suposta
participação no esquema
de extorsão. No mesmo ano,
caixeiros o acusam de se

apropriar de bens aprendidos
em operações policiais.

• Em abril de 2005, ele é
denunciado por desvio
de produtos apreendidos
em operações policiais e

tem a prisão decretada.
mesmo preso, o TJ autoriza
o delegado a participar das
sessões na Câmara.

• Em junho do mesmo ano é
solto por decisão do STJ.

• Em fevereiro de 2006, a

justiça decreta a sua prisão
preventiva. Marcucci perde
o direito de comparecer
às sessões da Câmara de
Vereadores, em Joinville.

• Em abril de 2006, é
condenado a cinco anos e

nove meses de prisão em

regime semi-aberto pela 3a
Vara Criminal de Joinville e

à perda da função pública,
sob a acusação de peculato e

coação durante o processo.
Esta decisão foi confirmada

pelo Tribunal de Justiça
de Santa Catarina e pelo
Supremo Tribunal Federal e

será cumprida agora, com a

perda da função pública.

• Em maio de 2007, é
condenado, em outro

processo, a mais quatro
anos, dois meses e 20 dias
em regime semi-aberto.
A acusação também é de

peculato. Marcucci foi
absolvido deste processo.
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Pcrof Surf
ANO 2008

R$31.900,
OPCIONAIS: COMPLETO

-

Fox 1.0 Plus
ANO 2006

R$24.900,
OPCIONAIS: OH, TE, AL

cne 1.0
ANO 2010

R$24.490,
OPCIONAIS: LOT

Palio Fire
ANO 2006

R$20.900,
OPCIONAIS: BÁSICO

Strada 1.4
ANO 2007

R$25.900,
OPCIONAIS: AC OH VE

GoIG4 Jetta 2.5
Passat Vorinnt Scenic Privilege ANO 2010 ANO 2009
ANO 2009 ANO 2005

R$58.900,R$72.900, R$25.900, R$24.490,
OPCiONAIS: AllOT OPCIONAIS: COMPLETO

OPCIONAIS: COMPLETO OPCIONAIS: COMPLETO

SEMINOVOS FINANCIADOS
COM PRIMEIRA PARCELA
PARA DEZEMBRO

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

-

Promoções válidas até 05/09/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro.

.

NÓa..EODAS
CONCE.sSlOHÁtlJAS

OE�
AClJS-Af'EVI

47 3274 6000www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

PRA V9CÊ, PODE SER O
CAMINHA0 DA MUDANCA.

-

MUDANÇA DE VIDA.
O Caminhão ela Sorte das Loterias

CAIXA está em Jaraguá do SuL
Aproveite para apostar e participar

dos sorteios, a partir elas 19h.
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